GIẢM THIỂU NGUY CƠ LÂY NHIỄM COVID-19
CỦA QUÝ VỊ
Thực hiện càng nhiều lựa chọn có nguy cơ thấp càng tăng khả năng bảo vệ
quý vị không bị nhiễm hoặc lây lan COVID-19.
NGUY CƠ

NGUY CƠ THẤP NHẤT

CHE MẶT

GIỮ KHOẢNG CÁCH

CAO NHẤT

Mọi người
đều đeo khẩu
trang hoặc
che mặt

Phần lớn mọi
người đeo
khẩu trang

Một số người
đeo khẩu
trang

Không một
ai đeo khẩu
trang

Không tham gia
các hoạt động
trực tiếp; Chỉ
tham gia trực
tuyến

Giữ khoảng
cách từ
6 feet với người
khác

Giữ khoảng
cách dưới
6 feet với người
khác

Đứng gần nhau,
ôm, bắt tay

Thở bình
thường

Nói to hoặc thở
mạnh

La hét hoặc hát

Ho hoặc hắt xì

Ngoài trời
trong một
không gian mở

Ở dưới mái che
(vọng lâu, hiên
có mái che) ngoài
trời

Phòng lớn trong
nhà có lưu
thông không
khí tốt

Phòng nhỏ
trong nhà
có lưu thông
không khí kém

Chỉ mang và
chạm vào thức
ăn của riêng
quý vị

Phục vụ thức
ăn đã chia khẩu
phần, vệ sinh tay
tốt

Chia sẻ bữa ăn,
nhưng sử dụng
đồ dùng của
riêng quý vị

Dùng chung
đĩa, đồ dùng
và cốc

Nhóm nhỏ
(hai hộ gia đình
dưới 10 người)

Nhóm lớn trên
10 người

Tụ họp đông người
với những người
đến từ nhiều
khu vực địa lý

LÂY LAN GIỌT BẮN

ĐỊA ĐIỂM

ĐỒ ĂN

TỤ TẬP

Chỉ các thành
viên trong gia
đình

NGUY CƠ THẤP NHẤT

MỘT SỐ NGUY CƠ

NGUY CƠ CAO NHẤT

Chỉ ở nhà với những
người trong gia đình

Tụ tập nhóm nhỏ ở ngoài
trời, giữ khoảng cách từ 6
feet trở lên

Hát cùng dàn hợp xướng lớn
trong phòng nhỏ

VÀ HÃY LUÔN
NHỚ!

Rửa tay kỹ và thường xuyên sẽ
giảm thiểu nguy cơ trong mọi
tình huống. Nếu quý vị không
có xà phòng và nước, hãy sử
dụng dung dịch sát trùng tay
chứa tối thiểu 60% cồn

Ở nhà nếu quý vị có bất kỳ triệu
chứng nhẹ nào, trừ khi quý vị
cần được chăm sóc y tế
Đeo khẩu trang!

accesskent.com/covid

