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GIỮ GÌN SỨC KHOẺ VÀ CUỘC SỐNG TỐT 

TRONG LÚC PHẢI CÁCH LY XÃ HỘI

Giữ khoảng cách xa từ 6ft (khoảng 2 
mét) hoặc hơn với mọi người.
Tránh đám đông.
Đừng đụng tay vào mặt, nhất là mắt, 
mũi, và miệng.

Rửa tay những lúc quý vị có cơ hội
Phải rửa khoảng 20 giây (bằng thời gian 
hát bài sinh nhật “Happy Birthday” hai 
lần)
Khi không có nước và xà phòng, 
dùng thuốc rửa tay với ít nhất 60% cồn.

GIỮ NĂNG ĐỘNG
• Đi bộ chung quanh khu vực quý vị ở. Nên 

đi vào lúc sáng sớm hoặc lúc chiều để 

tránh gặp nhiều người.

KHÁM SỨC KHOẺ ĐỊNH KỲ

KHI VỀ NHÀ
• Rửa tay khi về đến nhà.
• Chùi rửa điện thoại cầm tay với

giấy tẩm thuốc sát trùng.

KHI ĐI RA NGOÀI ĐƯỜNG
Trong lúc này, mặc dù ở trong nhà có lẽ là cách tốt nhất để bảo đảm sức

khoẻ, quý vị vẫn có thể giữ an toàn khi đi ra ngoài.

GIỮ ĐẦU ÓC MINH MẪN

Để biết thêm chi tiết về COVID-19 (Coronavirus), xin liên

lạc công sở của quận hạt Los Angeles 

1-800-339-6993

• Gọi điện thoại hoặc trò chuyện 
trên điện thoại hay Internet với 
bạn bè và người thân.

• Ăn chung qua điện thoại hoặc 
màn hình - sắp xếp thời gian với 
người thân để cùng nhau nói 
chuyện và ăn qua điện thoại.

• Nếu quý vị có hẹn khám định kỳ hoặc tái khám, 
điện thoại văn phòng bác sĩ và hỏi xem quý vị có
nên đi đến phòng mạch hay không.

• Bác sĩ có thể nói chuyện với quý vị qua 
điện thoại; hoặc

• Bác sĩ có thể muốn dời hẹn đến sau khi sự
lây nhiễm của vi khuẩn novel coronavirus 
không còn nữa.

• Nhiều thư viện công cộng có sách, nhạc, và 
lớp học trên mạng. Quý vị có thể học một 
thú vui, trau giồi vài sở thích của quý vị, 
hoặc thực tập một ngôn ngữ mới!

Cơ sở dữ liệu của thư viện công cộng 
của Pasadena -
http://cityofpasadena.libguides.com/D
ataBases
Thư viện của quận hạt Los Angeles -
https://lacountylibrary.org/learn

• Viết hồi ký, nhật ký, hoặc thâu lại cảm nghĩ của quý 
vị. Gọi điện thoại để chia sẻ với bạn bè và người thân 
những cảm nghĩ của quý vị.

• Tải xuống những game apps vào điện thoại cầm tay 
để quý vị có thể chơi trò chơi điện tử hoặc nói chuyện 
với bạn bè và người thân trên mạng. (Nên thận trọng 
khi quý vị nói chuyện với người lạ). 
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