
Sự  a n  t o à n  của  q u ý  v ị  l à  ưu  t i ê n  h à n g  đầu

của  c h ú n g  t ô i  t r o n g  đạ i  d ị c h  C O V I D

Vui lòng gọi để lấy hẹn trước khi
đến Chẩn y viện.

111 222 333

444 555 666

Khi quý vị vào Chẩn y viện, chúng tôi sẽ:

Đo nhiệt độ của quý vị. Đặt câu hỏi về các triệu
chứng của COVID-19

Yêu cầu quý vị tháo găng tay vì
chúng mang vi trùng từ các bề
mặt quý vị đã chạm vào.

Có nước rửa tay khử
trùng để sử dụng trong
các khu vực chờ đợi.

Đưa cho quý vị khẩu
trang y tế.

Yêu cầu quý vị duy trì giãn cách xã
hội bằng cách giữ khoảng cách 6
feet trong khu vực chờ đợi.

Khi đến Chẩn y viện, vui lòng:

111 222 333

Đến đúng giờ hẹn với bác sĩ,
và không sớm quá 15 phút

Mang theo thẻ căn cước có
hình, thẻ bảo hiểm,các lọ thuốc.

Đến một mình hoặc đến
chỉ với 1 người chăm sóc.



Nếu quý vị  có các tr iệu chứng của COVID-19

hoặc đã t iếp xúc vớ i  ngườ i  nhiễm COVID-19

trong 10 ngày qua,  vui  lòng đừng đến,  hãy

gọi  chúng tôi  ngay lập tức.

Dưới đây là các triệu chứng của COVID-19:

Sốt hoặc ớn lạnh

Ho

Đau cổ họng

Hơi thở ngắn
hoặc khó thở

Bắt đầu thấy
mệt mỏi

Bắt đầu nhức đầu

Bắt đầu đau cơ bắp
trên khắp cơ thể

Bắt đầu mất vị giác
hoặc khứu giác

Nghẹt mũi hoặc
chảy nước mũi

Buồn nôn hoặc
nôn mữa, hoặc
tiêu chảy


