HƯỚNG DẪN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

TẠI CHUNG CƯ, KÝ TÚC XÁ
HƯỚNG DẪN ĐỐI VỚI NGƯỜI Ở CHUNG CƯ, KÝ TÚC XÁ
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Thường xuyên rửa tay với xà
phòng và nước sạch, đặc biệt
ngay sau khi về nhà.

Che kín mũi, miệng khi ho
hoặc hắt hơi.
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Tránh đưa tay lên mắt,
mũi, miệng; Không khạc
nhổ bừa bãi.
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Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với các
bề mặt khi sử dụng cầu thang
máy, cầu thang bộ.

Hạn chế đến chỗ đông
người. Đeo khẩu trang khi
đến chỗ đông người.
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Thường xuyên mở cửa ra
vào và cửa sổ; hạn chế sử
dụng điều hòa.

Vệ sinh nhà cửa sạch sẽ hàng ngày
bằng các dung dịch tẩy rửa thông
thường. Đặc biệt là tay nắm cửa, tay
vịn cầu thang, tay vịn lan can.

Thu gom rác hàng ngày và
đổ đúng nơi quy định.

Hạn chế nói chuyện, giữ khoảng
cách tiếp xúc tốt nhất là 2m khi
đến các nơi công cộng

QUY ĐỊNH
PHÒNG CHỐNG COVID
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Thực hiện đúng quy định về
phòng chống dịch bệnh
COVID-19 của chung cư, ký túc
xá, cơ quan y tế địa phương.

HƯỚNG DẪN
CHỐNG COVID 19
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Tự theo dõi sức khỏe. Nếu thấy có
biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó
thở thì liên hệ y tế địa phương để
được tư vấn, đến cơ sở y tế gần
nhất để khám và điều trị.

SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Khi có trường hợp bệnh xác
định, nghi ngờ mắc bệnh, cách
ly tại nơi lưu trú thì thực hiện
theo hướng dẫn của Ban quản
lý/Ban quản trị/Ban đại diện.
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