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VIETNAMESE
Kính gửi cộng đồng ISD,

Theo sau bài nói chuyện “Hãy ở 
trong Nhà - Giữ gìn Sức Khỏe” 
của Thống Đốc gởi đến người dân 
ở tiểu bang Washington, chúng 
tôi muốn cho quý vị biết rằng ISD 
sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ thực 
phẩm, chăm sóc trẻ em, máy tính 
xách tay và / hoặc các điểm truy cập 
Wi-Fi. Chúng tôi hỗ trợ các nỗ lực 
của tiểu bang của chúng ta để làm 
phẳng đường cong thông qua việc 
cách xa khi giao tiếp và thực hành 
vệ sinh tốt, đồng thời nhận ra vai 
trò thiết yếu của chúng tôi trong 
việc cung cấp dinh dưỡng và hỗ trợ 
cho cộng đồng của chúng ta.

Văn phòng Thống Đốc đã ban hành 
một văn kiện chi tiết về lực lượng 
lao động thiết yếu bao gồm: “Công 
nhân hỗ trợ các cơ sở chăm sóc trẻ 
em công cộng và tư nhân, các cơ sở 
cấp phép về mầm non, trường K12, 
cao đẳng và đại học cho mục đích 
học từ xa, hoặc cung cấp bữa ăn tại 
trường hoặc chăm sóc trẻ em con 
cái của những người lao động thiết 
yếu trong tất cả các lĩnh vực và cho 
những đứa trẻ dễ bị tổn thương 
đặc biệt. Truy cập coronavirus.wa.
gov để biết thêm thông tin về lệnh 
của Thống Đốc.

Tất cả chúng ta cần phải làm một 
phần của chúng ta để ngăn chặn 
sự lây lan của COVID-19. Hãy nhớ 
quan sát những điều sau đây:

• Ngay cả khi quý vị không bị bệnh, 
hãy tránh đến bệnh viện, cơ sở 

chăm sóc dài hạn hoặc viện dưỡng 
lão trong phạm vi có thể. Nếu quý 
vị cần đến thăm một trong những 
cơ sở này, hãy giới hạn thời gian 
của quý vị ở đó và cách xa bệnh 
nhân 6 feet.
• Không đến phòng cấp cứu trừ khi 
cần thiết. Phòng cấp cứu cần phục 
vụ những người có nhu cầu quan 
trọng nhất. Nếu quý vị có các triệu 
chứng như ho, sốt hoặc các vấn đề 
về hô hấp khác, hãy liên hệ với bác 
sĩ gia đình trước.
• Ở nhà khi bị bệnh.
• Thực hành thói quen vệ sinh cá 
nhân tốt nhất bao gồm rửa tay 
bằng xà phòng và nước thường xu-
yên, ho vào khăn giấy hoặc khuỷu 
tay và tránh chạm vào mắt, mũi 
hoặc miệng.
• Tránh xa những người bị bệnh, 
đặc biệt là nếu quý vị có nguy cơ 
mắc bệnh coronavirus.
• Làm sạch các bề mặt và đồ vật 
thường xuyên chạm vào (như tay 
nắm cửa và công tắc đèn). Chất tẩy 
rửa gia dụng thường xuyên có hiệu 
quả.
• Tránh chạm vào mắt, mũi và 
miệng trừ khi quý vị vừa rửa tay.
• Nghỉ ngơi nhiều, uống nhiều 
nước, ăn thực phẩm lành mạnh 
và kiểm soát căng thẳng để giữ 
cho khả năng miễn dịch của quý vị 
mạnh mẽ.

Vui lòng truy cập trang web của 
Seattle Health King & King County 
để biết thêm thông tin:
https://kingcounty.gov/
depts/health/communica-
ble-diseases/disease-con-
trol/novel-coronavirus/pro-
tection/vietnamese.aspx
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