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HOUSTON HEALTH DEPARTMENT (SỞ Y TẾ HOUSTON) TIẾN HÀNH THÊM CÁC BƯỚC ĐỂ LÀM 
CHẬM TÌNH TRẠNG LÂY LAN COVID-19, GIẢM SỐ NGƯỜI NHIỄM BỆNH 

Houston Health Department đang tiến hành thêm các bước để bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng của 
chúng ta bằng cách đưa ra các quy định và khuyến cáo có mục đích làm chậm tình trạng lây lan 
coronavirus chủng mới (COVID-19) và giảm số người nhiễm bệnh. 

Có Hiệu Lực ngày 17 tháng Ba, 2020 lúc 8 giờ sáng: 

• Các quán bar và vũ trường phải đóng cửa trong 15 ngày. 

• Các cơ sở phục vụ ăn uống phải ngưng phục vụ ăn tối tại chỗ trong 15 ngày. 

Các dịch vụ thức ăn mua đem về, giao thức ăn, và mua thức ăn trên xe, dịch vụ giao thức ăn của bên 
thứ ba, và cửa hàng thực phẩm không bị ảnh hưởng bởi các quy định này. 

 

Houston Health Department đã mở rộng hướng dẫn hạn chế giao tiếp do COVID-19 cho công chúng. 
Hiện giờ sở khuyến khích mọi cư dân Houston tránh xa những nhóm có mười người trở lên nơi 
họ sẽ tiếp xúc gần với người khác. 

Hướng dẫn cho mọi cư dân Houston  

• Tránh đám đông với 10 người trở lên. 

• Tránh ăn uống trong quán bar, nhà hàng, và khu ăn uống – dùng các hình thức mua thức ăn 
trên xe, nhận thức ăn tại chỗ, và giao thức ăn. 

• Tránh việc đi lại không cần thiết, đi mua sắm, và đi lại giao tiếp. 

• Không tới thăm các viện dưỡng lão hoặc cơ sở cho người về hưu và cơ sở chăm sóc lâu dài 
trừ khi để hỗ trợ trong các tình huống y tế khẩn cấp.  

• Thực hành thói quen vệ sinh lành mạnh: 
o Tránh đụng vào mắt, mũi, và miệng khi chưa rửa tay.  
o Che lại bằng khăn giấy khi ho và hắt hơi và quăng bỏ khăn giấy. Nếu quý vị không có 

khăn giấy, dùng khuỷu tay áo. Không dùng tay để che lại khi ho hoặc hắt hơi. 
o Tránh tiếp xúc gần với những người bị bệnh, đặc biệt nếu quý vị có rủi ro nhiễm 

coronavirus cao. 
o Nghỉ ngơi nhiều, uống nhiều chất lỏng, ăn thực phẩm lành mạnh, và kiểm soát áp lực 

để giữ khả năng miễn dịch cao. 

• Làm việc hoặc tiến hành học tại nhà bất kỳ lúc nào có thể. 

• Cho dù nếu quý vị không bị bệnh, tránh vào bệnh viện, cơ sở chăm sóc dài hạn hoặc viện 
dưỡng lão càng ít càng tốt. Nếu quý vị cần vào một trong những cơ sở này, hạn chế thời gian 
ở đó và giữ khoảng cách sáu foot từ các bệnh nhân. 

• Nếu quý vị làm việc trong một ngành cơ sở hạ tầng quan trọng, như được định nghĩa bởi 
Department of Homeland Security (Sở An Ninh Nội Địa), như là dịch vụ y tế và dược phẩm 
và cung cấp thực phẩm, quý vị có trách nhiệm đặc biệt phải duy trì lịch làm việc bình thường 
của mình.  Quý vị và hãng sở của quý vị nên làm theo hướng dẫn của CDC (Trung Tâm Kiểm 
Soát và Phòng Chống Dịch Bệnh) để bảo vệ sức khỏe của mình ở nơi làm việc. 



Vietnamese 2020 

 

 

 

    

  HOUSTON HEALTH DEPARTMENT 
8000 North Stadium Drive 

Houston, TX 77054 
832-393-5169 

HOUSTONHEALTH.ORG 

• Tìm hiểu thông tin. Thông tin thay đổi thường xuyên. Thường xuyên vào 
websiteHoustonEmergency.org/covid19 để cập nhật tin tức.  

Người có rủi ro cao bao gồm: 

• Người 60 tuổi trở lên. 

• Người có vấn đề sức khỏe tiềm ẩn bao gồm bệnh tim, bệnh phổi, hoặc tiểu đường. 

• Người có hệ thống miễn dịch yếu. 

• Phụ nữ mang thai. 

Người chăm sóc cho trẻ em với các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn nên tham khảo ý kiến với các nhà cung 
cấp dịch vụ y tế về việc có nên cho con em của họ ở nhà không. Bất kỳ ai có thắc mắc liệu vấn đề 
của họ có gây rủi ro nhiễm coronavirus chủng mới không nên tham khảo ý kiến của nhà cung cấp 
dịch vụ y tế. 

 

Hướng dẫn cho nơi làm việc và doanh nghiệp 

Hãng sở nên hành động để giúp tạo điều kiện cho nhân viên làm việc bằng cách giảm thiểu việc tiếp 
xúc gần gũi với nhiều người. 

Hãng sở nên: 

• Tăng cường tối đa các hình thức làm việc từ xa cho càng nhiều nhân viên càng tốt. 

• Khuyến khích nhân viên ở nhà khi họ bị bệnh và tối đa hóa sự linh hoạt trong đối với quyền 
lợi nghỉ bệnh. 

• Xem xét việc xen kẽ giờ bắt đầu và kết thúc làm việc để giảm số đông người ở gần nhau 
cùng một lúc 

 

Hướng dẫn cho người bệnh 

• Ở nhà khi quý vị đang bệnh.  

• Không ra nơi công cộng khi quý vị bị bệnh.  

• Tránh các cơ sở y tế nói chung trừ khi cần thiết.  

• Nếu quý vị đang mắc bất kỳ bệnh gì, gọi cho văn phòng bác sĩ trước khi tới. 

• Không vào phòng cấp cứu trừ khi có trường hợp y tế khẩn cấp. Phòng cấp cứu cần phải có 
khả năng phục vụ cho người có nhu cầu cấp bách nhất.  

• Nếu quý vị có triệu chứng như ho, sốt, hoặc các triệu chứng hô hấp khác, liên lạc với chuyên 
viên y tế. Quý vị phải gọi điện trước khi đi.  

  
 

Cập nhật: Ngày 16 tháng Ba, 2020 


