
COVID-19 lây lan dễ dàng hơn tại những nơi: 
•  Trong nhà, hay không gian kín có thông gió kém 
•  Tụ tập đông người  
•  Tiếp xúc gần, đặc biệt khi mọi người nói chuyện, la 

hét hay thở gấp ở gần nhau. 

Hiểu rõ những tình huống có rủi ro cao hơn 

Giảm Nguy Cơ Mắc COVID-19 

Biết về tình trạng phổ biến của COVID-19 ở khu vực quý vị sinh sống có thể 
giúp quý vị ra quyết định cần thực hiện những biện pháp bảo vệ nào. Tất cả 
mọi người cần có thêm những biện pháp phòng ngừa khi mức độ hoạt động 
của COVID tăng cao.  Khi nguy cơ tại địa phương giảm ở mức thấp, hãy dựa 
trên hoàn cảnh, lựa chọn ưa thích hay mức độ thuận tiện của quý vị để quyết 
định về các biện pháp bảo vệ cần làm. Thực hiện thêm các biện pháp bảo vệ 
t rong t rường hợp quý v ị hay những ngườ i quý v ị t iếp xúc 
có nguy cơ mắc bệnh nặng cao để được an toàn. 

Để biết thêm thông tin, truy cập: ph.lacounty.gov/reducerisk 
5/10/23 (Vietnamese) 

•  Chích ngừa cập nhật với COVID-19. Đây là cách tốt nhất giúp bảo 
vệ quý vị không trở bệnh nặng hay tử vong vì COVID. Chích ngừa 
cũng giảm nguy cơ mắc “COVID kéo dài”. Vắc-xin được miễn phí 
cho tất cả mọi người. Quý vị không bị hỏi về tình trạng di trú khi đi 
chích ngừa. 

 

ü Truy cập ph.lacounty.gov/howtogetvaccinated để tìm địa điểm 
gần quý vị. Goị số 1-833-540-0473 nếu quý vị cần trợ giúp để 
chích ngừa, phương tiện đưa đón đến điểm chích ngừa, hoặc 
yêu cầu dịch vụ chích ngừa tại nhà. Thông tin bằng nhiều ngôn 
ngữ cũng được cung cấp 24/7 tại số 2-1-1. 

 
•  Đeo khẩu trang vừa vặn và có độ lọc tốt.  Đeo khẩu trang có 

mức độ bảo vệ cao nhất (như loại N95, KN95, KF94) nếu quý vị ở 
chỗ đông người hoặc thông gió kém. Đặc	biệt,	nếu	quý	vị	có	nguy	
cơ	mắc	bệnh	nặng	cao,	vui	lòng	xem	ph.lacounty.gov/masks	để	biết	
thêm	thông	tin	về	các	loại	khẩu	trang,	và	khi	nào	buộc	phải	đeo	ở	
tại	Quận	Los	Angeles.	

  

Làm thế bào để giảm nguy cơ bệnh COVID-19 



•  Cải thiện thông gió (luồng không khí). Mở cửa sổ và cửa ra 
vào, sử dụng quạt và máy lọc không khí lưu động,  chạy hệ thống 
sưởi và làm mát, nâng cấp lưới lọc. Khi có thể, chọn không gian 
ngoài trời cho các hoạt động nhóm. Để biết thêm thông tin, xem 
trang Cải thiện thông gió tại Nhà ở của CDC và tờ rời của Cơ 
quan Y tế Công cộng Tiểu bang California.
 Mẹo để Giảm Nguy cơ tại Không gian Trong nhà. 

•  Làm	xét	nghiệm	COVID-19	nếu	quý	vị	bị	bệnh,	hoặc	bị	phơi	nhiễm	
với	COVID,	và		trước/sau	khi	tham	dự	các	buổi	tụ	họp	hay	các	
chuyến	đi.	Truy	cập	ph.lacounty.gov/covidtests	để	tìm	hiểu	thêm	
về	cách	thức	và	thời	điểm	làm	xét	nghiệm.		

•  Ở nhà khi bị bệnh. Nếu quý vị có triệu chứng mắc COVID-19, 
hãy ở nhà, tránh xa những người khác và làm xét nghiệm. Xem 
trang ph.lacounty.gov/covidcare. 

•  Hỏi	về	thuốc	điều	trị	COVID-19	ngay	lập	tức	nếu	quý	vị	nghĩ	mình	
mắc	COVID-19,	ngay	cả	khi	các	triệu	chứng	nhẹ.	Điều	trị	bằng	
thuốc	có	thể	ngăn	ngừa	giúp	quý	vị	không	trở	bệnh	nặng,	nhưng	
phải	được	bắt	đầu	ngay	sau	khi	có	triệu	chứng.	Lập	kế	hoạch	trước	
để	tránh	bị	trì	hoãn:	

ü  Lập danh mục tất cả các loại thuốc quý vị đang uống, kể cả 
thuốc không cần đơn bác sỹ và thuốc bổ. Bác sỹ hay nhà 
nhuốc cần biết tất cả những loại thuốc đó trước khi kê toa 
cho quý vị.  

ü  Vào trang ph.lacounty.gov/covidmedicines để tìm hiểu cách 
nhận thuốc điều trị nếu quý vị có triệu chứng COVID. 

•  Giữ	vệ	sinh	tốt	hàng	ngày,	như	rửa	tay	và	che	khi	ho	và	hắt	xì	hơi.	
Rửa	tay	là	một	trong	những	biện	pháp	tối	ưu	giúp	tránh	bị	bệnh	và	
lan	truyền	mầm	bệnh,	là	nguyên	nhân	gây	ra	những	căn	bệnh	
đường	hô	hấp	và	tiêu	chảy.			

 
	
 

Giữ An Toàn Và Bảo Vệ Mọi Người 

Để biết thêm thông tin, xem trang How to Protect Yourself and Others 
của CDC 

Nếu	quý	vị	dương	tính	với	COVID-19,	hoặc	là	người	tiếp	xúc	gần	với	người	nhiễm	
COVID-19,	quý	vị	phải	tuân	theo	tất	cả	hướng	dẫn	sau	để	bảo	vệ	mọi	người.		
Xem	trang	ph.lacounty.gov/covidisolation	và	ph.lacounty.gov/covidcontacts.	
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