SỞ Y TẾ QUẬN CHESTER

VIRUS CORONA

HÃY HIỂU BIẾT

COVID-19

TÌM HIỂU, CHIA SẺ THÔNG TIN, CHẶN ĐỨNG SỢ HÃI

GIÃN CÁCH

XÃ HỘI

Có nghĩa là giảm tiếp xúc gần giữa người với người nhằm ngăn chặn hay làm chậm sự lây lan của dịch bệnh.
Gồm có:

Đóng cửa trường học &
Hoãn các sự kiện
doanh nghiệp
lớn/hội họp đông người

Hạn chế đi mua sắm

Hoãn các chuyến đi chơi
& tiệc tùng

Ở nhà

Tại sao Giãn Cách Xã Hội lại quan trọng?
Biện pháp này không tiêu diệt virus nhưng khiến virus dễ kiểm soát hơn. Giãn cách xã hội làm giảm số ca nhiễm
và sẽ lây lan trong thời gian lâu hơn.
Kết quả là:



Ít ca nhiễm & ít ca tử vong hơn
Bảo vệ hệ thống y tế & năng lực chữa trị loại virus này
Số ca hàng ngày
Biểu đồ này minh họa những biện pháp bảo vệ như giãn cách
xã hội, rửa tay và vệ sinh bề mặt có hiệu quả như thế nào
nhằm bảo vệ cộng đồng & hệ thống y tế.
Không có biện pháp bảo vệ

Năng lực của hệ thống y tế

Có biện pháp bảo vệ
Số ngày kể từ ca đầu tiên

Giãn Cách Xã Hội chính là Trách Nhiệm Xã Hội
Dù bất tiện nhưng ở nhà càng nhiều càng tốt sau cùng sẽ
ảnh hưởng đến hướng phát triển của đại dịch này.
Kể cả khi quý vị khỏe mạnh, điều này vẫn rất quan trọng.



Ở nhà để bảo vệ người có nguy cơ cao.
Ở nhà để giảm tải áp lực lên các bệnh viện, đội
ngũ y tế và nhân viên phản ứng nhanh.

Tất cả chúng ta sẽ hợp sức cùng nhau. Quý
vị cũng có thể trợ giúp.
Kể cả khi quý vị nghĩ mình không bị bệnh, giãn cách
xã hội là một quyết định cẩn thận có thể góp phần
làm chậm sự lây lan của virus corona.
Quý vị có thể bảo vệ ông bà, gia đình, cha mẹ, con
cái mình và những người có nguy cơ cao.

Quý vị thậm chí có thể cứu mạng một ai đó.

