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COVID-19 
SỞ Y TẾ HAWAII 

CÁCH CHĂM SÓC CHO NGƯỜI BỊ NHIỄM COVID-19 TẠI NHÀ 

 Hạn chế sự tiếp xúc 
o Để người bệnh sử dụng phòng ngủ và phòng vệ sinh riêng biệt
o Người chăm sóc không được là người có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng vì COVID-19
o Đảm bảo phòng của người bệnh được thông gió tốt (ví dụ: mở cửa sổ và bật quạt)
o Không cho phép người đến viếng thăm

 Theo dõi các dấu hiệu cảnh báo 
o Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người bệnh nếu các triệu chứng trở nặng
o Gọi 911 đối với các trường hợp cấp cứu y tế (thông báo cho nhân viên điều phối biết người này đã bị nhiễm

COVID-19)
o Dấu hiệu cảnh báo: khó thở, đau hoặc tức ngực thường xuyên, chớm có biểu hiện lẫn lộn, không thể thức

dậy hay duy trì sự tỉnh táo, môi hoặc mặt xanh xao

 Ngăn ngừa vi khuẩn lây lan 
o THỰC PHẨM:

▪ Người bệnh cần ăn (hoặc được cho ăn) trong phòng của họ hoặc tách biệt khỏi những người khác
▪ Sử dụng bao tay, xà phòng và nước nóng để rửa bát đĩa và đồ dùng nấu ăn hoặc sử dụng máy rửa

chén
▪ Rửa tay sau khi tháo bao tay hoặc sau khi xử lý các đồ dùng thực phẩm đã qua sử dụng

o KHÔNG DÙNG CHUNG ĐỒ ĐẠC CÁ NHÂN (ví dụ: bát đĩa, bộ đồ ăn, khăn tắm, bộ trải giường, hoặc đồ điện tử)
o VẢI CHE MẶT HOẶC GĂNG TAY (khi nào cần đeo):

NGƯỜI BỆNH: Đeo vải che mặt bất cứ khi nào ở gần người khác (cả khi ở nhà và khi đi chăm sóc y tế) 
NGƯỜI CHĂM SÓC: Mang vải che mặt khi chăm sóc cho người bệnh. Mang bao tay khi chạm hoặc tiếp xúc 

với máu, phân, hoặc dịch cơ thể khác. Bỏ găng tay vào thùng rác có bao lót. Luôn rửa tay 
ngay lập tức sau khi tháo găng tay và sau khi tiếp xúc với người bệnh. 

o RỬA TAY thường xuyên với xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây. Nếu không có sẵn xà phòng và nước,
hãy sử dụng nước rửa tay khô có nồng độ cồn ít nhất 60%. Tránh để tay bẩn chạm vào mắt, miệng và mũi.

o VỆ SINH VÀ KHỬ TRÙNG các bề mặt và các đồ đạc thường hay chạm vào mỗi ngày (ví dụ: tay nắm cửa, công
tắc đèn, tay cầm, bồn cầu, vòi nước, đồ điện tử, v.v.)
▪ Để hạn chế phơi nhiễm, chỉ dọn phòng ngủ và phòng tắm riêng của người bệnh khi cần thiết.

o GIẶT ỦI: Mang găng tay dùng một lần khi xử lý quần áo/đồ vải lanh của người bệnh. Đặt mức thiết lập nhiệt
độ nước cao nhất được cho phép khi giặt. Sấy khô ở nhiệt độ cao nếu có thể. Rửa tay ngay lập tức sau khi
tháo găng tay.

o RÁC THẢI: Dành riêng một thùng rác có lớp lót cho người bệnh. Dùng găng tay khi lấy túi rác, và xử lý/vứt bỏ
rác. Rửa tay sau đó.

 Theo dõi sức khỏe của chính mình 
o Người chăm sóc phải ở nhà và theo dõi sức khỏe của họ để phát hiện các dấu hiệu của COVID-19 (ví dụ:

sốt, ho, khó thở, v.v.)
o Người chăm sóc xuất hiện các triệu chứng phải liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Nếu

quý vị không có nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc nếu quý vị có thắc mắc, vui lòng truy cập
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o Người chăm sóc không có triệu chứng phải ở nhà trong thời gian người nhiễm COVID-19 cách ly tại nhà
và trong 10 ngày* sau đó.

*Cách ly 14 ngày vẫn áp dụng cho các cơ sở tập trung (ví dụ: cơ sở chăm sóc dài hạn, cơ sở theo chăm sóc nhóm,

cơ sở hỗ trợ sinh hoạt, trại giam, nơi trú ẩn, cơ sở điều trị và phục hồi chức năng nội trú, nhà ở quân nhân, v.v.).
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