
CHUẨN BỊ PHÒNG Ở CHO NGƯỜI ĐƯỢC CÁCH LY:
• Tốt nhất là ở phòng 
riêng, nếu không có 
phòng riêng thì giường 
ngủ của người được 
cách ly nên cách 
giường ngủ của các 
thành viên khác ít nhất 
2 mét và xa khu sinh 
hoạt chung.

Hạn chế tiếp xúc với người 
được cách ly, đeo khẩu trang 
và giữ khoảng cách tối thiểu 
2 mét khi cần tiếp xúc.

Cung cấp suất ăn riêng cho 
người được cách ly.

Không tổ chức liên hoan ăn 
uống, hoạt động đông người 
tại nơi ở, nơi lưu trú.

Giúp đỡ, động viên, chia sẻ 
với người được cách ly trong 
suốt thời gian cách ly.

Hằng ngày, lau nền nhà,
bề mặt dụng cụ, tay nắm 
cửa bằng các chất tẩy rửa 
thông thường hoặc dung 
dịch khử trùng.

Thông báo ngay cho nhân 
viên y tế, chính quyền địa 
phương cấp xã/ phường khi 
người được cách ly tự ý rời 
khỏi khu cách ly hoặc có một 
trong các dấu hiệu nghi ngờ 
mắc bệnh: sốt, ho, đau 
họng, khó thở.

• Phòng cách ly nên 
đảm bảo thoáng khí, 
không sử dụng điều 
hòa nhiệt độ, thường 
xuyên vệ sinh, hạn 
chế các vật dụng 
trong phòng.

• Nếu có điều kiện 
nên chọn phòng 
ở cuối dãy, cuối 
hướng gió, xa khu 
vực đông người 
qua lại.

• Có nhà vệ sinh, 
xà phòng rửa 
tay, nước sạch.

•  Có thùng rác 
có nắp đậy.
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