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CHÚNG TÔI CẦN BẠN BIẾT
- Nếu bạn bị nhiễm vi-rút và buộc phải cách ly thì bạn vẫn được trả lương.
- Nếu bạn bị nhiễm vi-rút và buộc phải cách ly thì bạn sẽ không được đưa về nhà.
- Nếu bạn bị nhiễm vi-rút thì bạn sẽ được chăm sóc y tế khi cần thiết.

CHÚNG TÔI CẦN BẠN HIỂU
- Thăm khám với chuyên gia y tế sẽ không làm cho bạn bị bệnh, các điểm xét nghiệm đều
an toàn.
- Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe thực hiện các biện pháp để bảo vệ bệnh nhân
khỏi bị bệnh.
- Có thể bạn đã bị nhiễm vi-rút và không có bất kỳ triệu chứng hay dấu hiệu nào của bệnh.

CHÚNG TÔI CẦN BẠN ĐI XÉT NGHIỆM
-N
 ếu bạn có bất kỳ triệu chứng nào; đau họng, sổ mũi, nghẹt mũi, hơi thở ngắn
hay khó thở.

- Ngay cả khi bạn không có bất kỳ triệu chứng nào hoặc không có cảm giác bị bệnh. Bạn
có thể mang vi-rút mà không có bất kỳ dấu hiệu nào của bệnh
- Bất kể bạn được thuê theo cách nào (SAWP, TFW, hợp đồng).
Việc ngăn chặn sự lây lan của vi-rút và bảo vệ gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của chúng ta
khỏi bị bệnh tùy thuộc vào tất cả chúng ta. Loại vi-rút này ảnh hưởng đến tất cả mọi người theo
cách khác nhau; một số người có thể không biểu hiện bất kỳ triệu chứng nào, trong khi những
người khác có thể bị bệnh nặng. Điều quan trọng là tất cả chúng ta đều được xét nghiệm và sau
đó tuân theo đúng hướng dẫn của chuyên gia y tế nhằm ngăn chặn sự lây lan của vi-rút và giữ
cho cộng đồng của chúng ta được an toàn và khỏe mạnh.
Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc hướng dẫn, vui lòng liên hệ #
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