
CHẤP HÀNH VIỆC TỰ CÁCH LY1
Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú
phòng chống dịch COVID-19
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HẰNG NGÀY TỰ ĐO THÂN NHIỆT 2

Chấp hành việc tự cách ly tại nơi ở, 
nơi lưu trú theo đúng thời gian quy 
định và có cam kết với chính quyền 
địa phương.

THÔNG BÁO CHO NHÂN VIÊN Y TẾ3
Thông báo cho nhân viên y tế được phân công phụ 
trách theo dõi ngay khi có một trong các dấu hiệu 
nghi ngờ mắc bệnh: sốt, ho, đau họng, khó thở.

KHÔNG RA KHỎI NƠI LƯU TRÚ5

KHÔNG DÙNG CHUNG VẬT DỤNG CÁ NHÂN7

KHÔNG ĂN CHUNG, NGỦ CHUNG9

Không ra khỏi nơi lưu trú trong suốt thời gian cách ly.

Không dùng chung các vật dụng cá nhân: bát, đũa, 
thìa, cốc, bàn chải đánh răng, khăn mặt...

Không ăn chung, không ngủ chung với
người khác trong gia đình, nơi ở, nơi lưu trú.

Hằng ngày, tự đo thân nhiệt và theo dõi sức 
khỏe; ghi lại kết quả đo thân nhiệt, tình trạng 

sức khỏe vào phiếu theo dõi sức khỏe và 
thông báo cho nhân viên y tế cấp 

xã/phường.

HẠN CHẾ RA KHỎI PHÒNG RIÊNG 4
Hạn chế ra khỏi phòng riêng và hạn chế 

tiếp xúc trực tiếp với người trong gia đình, 
nơi lưu trú cũng như những người khác.

THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP VỆ SINH CÁ NHÂN 6
Thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, thường 
xuyên đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng và 

nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn khác.

THU GOM KHẨU TRANG, KHĂN GIẤY ĐÃ SỬ DỤNG 8
Thu gom khẩu trang, khăn, giấy lau mũi miệng đã sử 
dụng vào túi đựng rác thải riêng để xử lý theo đúng 

quy định.

ĐẢM BẢO ĂN UỐNG ĐỦ CHẤT 10
Đảm bảo ăn uống đủ chất dinh dưỡng, uống đủ nước, 

vận động cơ thể, tập thể dục nhẹ nhàng tại chỗ.
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