
NỘI QUY
Chấp hành việc cách ly y tế theo quy định, theo nội quy của cơ sở 
cách ly và cam kết thực hiện các biện pháp cách ly y tế.

Thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, thường xuyên đeo khẩu 
trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn khác. 
Không khạc nhổ bừa bãi.

Thông báo ngay cho cán bộ y tế được phân công theo dõi khi có 
một trong các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh: SỐT, HO, ĐAU HỌNG, 
KHÓ THỞ.

Hạn chế ra khỏi phòng cách ly và tiếp xúc trực tiếp với người khác 
trong phân khu cách ly.

10 Thu gom riêng khẩu trang, khăn, giấy lau mũi miệng đã sử dụng vào 
thùng đựng chất thải lây nhiễm.

11 Thu gom các rác thải sinh hoạt khác vào thùng đựng chất thải 
sinh hoạt.

Được đo nhiệt độ cơ thể ít nhất 2 lần (sáng, chiều) một ngày và tự 
theo dõi sức khỏe hằng ngày.

Giặt, rửa vật dụng cá nhân như quần áo, bát đĩa, cốc chén bằng xà 
phòng hoặc chất tẩy rửa thông thường.

8 Không sử dụng chung các vật dụng cá nhân như: cốc, chén, bát, 
đũa, thìa, khăn, bàn chải đánh răng…

9 Đảm bảo ăn uống đủ chất dinh dưỡng, uống đủ nước, vận động cơ 
thể, tập thể dục nhẹ nhàng tại chỗ.

Không tụ tập nói chuyện, không ngồi ăn chung, không tổ chức các 
trò chơi trong phòng, hành lang, ngoài sân trong phân khu cách ly.
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