
Sử Dụng Nhiều Chiến Lược Để Kiềm Chế Sự Lây Lan Của COVID-19 

 

Tiêm vắc-xin 

Tiêm vắc-xin. Vắc-xin COVID-19 miễn phí, an toàn và hiệu quả.  
• Truy cập trang web vắc-xin COVID-19 của Quận Arlington để biết thêm thông tin. 
• Tìm kiếm vaccines.gov để biết các cuộc hẹn bên trong và xung quanh Arlington, kể cả các hiệu thuốc và 

các nhà cung cấp dịch vụ y tế khác. 

Cải thiện hệ thống thông gió Đưa thêm không khí ngoài trời vào trong nhà để giảm lượng vi-rút trong không khí ở nhà và tại nơi làm việc. 

Đi xét nghiệm 

Đi xét nghiệm. Tìm nơi xét nghiệm tại Quận Arlington hoặc thông tin về các lựa chọn xét nghiệm tại nhà. 
• Xét nghiệm ngay nếu quý vị có các triệu chứng mắc COVID-19.  
• Xét nghiệm vào ngày thứ 6 nếu quý vị tiếp xúc với người nhiễm COVID-19 nhưng không có triệu chứng.  

o Xét nghiệm lại vào ngày thứ 7 hoặc 8 nếu xét nghiệm đầu tiên có kết quả âm tính.   
• Cân nhắc việc xét nghiệm trước khi tiếp xúc với người có nguy cơ cao bị mắc COVID-19 nghiêm trọng. 
• Sử dụng công cụ của CDC để giúp quý vị quyết định khi nào nên đi xét nghiệm hoặc tìm kiếm sự chăm 

sóc y tế. 

Cách ly/Thực hiện phòng ngừa 

Cách ly và thực hiện phòng ngừa nếu bị mắc COVID-19.  
• Ở nhà và tránh xa những người khác cho đến khi quý vị có kết quả xét nghiệm.  
• Nếu quý vị có kết quả xét nghiệm dương tính, hãy ở nhà và tránh xa những người khác trong ít nhất 5 

ngày.  
• Xem Các Bước Kiềm Chế Sự Lây Lan của COVID-19 để biết thêm thông tin. 
 
Thực hiện phòng ngừa nếu mắc COVID-19 (xem Đi xét nghiệm trên đây và Đeo khẩu trang dưới đây).  

Đeo khẩu trang Đeo khẩu trang vừa vặn, bảo vệ và thoải mái nhất, khi được yêu cầu hoặc khuyến nghị. 

Giữ khoảng cách 6 feet Giữ khoảng cách tối đa với những người không sống cùng quý vị (lý tưởng là ít nhất 6 feet). 

Tránh những nơi đông người Tránh những nơi đông người tại các sự kiện và địa điểm khó giữ khoảng cách an toàn. 

Rửa tay, che miệng khi ho/hắt hơi 
• Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước trong 20 giây. Nếu không có sẵn, hãy sử dụng nước rửa tay 

có chứa ít nhất 60% cồn.  
• Che miệng khi ho hoặc hắt hơi. 

Sửa đổi: Tháng Chín, 2022 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html
https://www.arlingtonva.us/COVID-19/Vaccines
https://www.vaccines.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/Improving-Ventilation-Home.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/ventilation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/testing.html#when-to-get-tested
https://www.arlingtonva.us/Government/Programs/Health/COVID-19/COVID-19-Testing
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/self-testing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/isolation.html
https://www.arlingtonva.us/Government/Programs/Health/COVID-19/Steps-to-Slow-the-Spread-of-COVID-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/if-you-were-exposed.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/masks.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html#space

