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Chăm sóc tại nhà cho những người đã hoặc có thể đã tiếp xúc với COVID-19 
 
Quý vị có thể đang chăm sóc cho một người có hoặc có thể bị COVID-19.  Hãy làm theo lời 
khuyên này để bảo vệ bản thân và những người khác trong nhà, cũng như những người trong 
cộng đồng của quý vị. 
 
Có thể có các yêu cầu khác nếu quý vị hoặc bất kỳ thành viên nào trong gia đình quý vị được 
tiêm vắc xin chống lại COVID-19. Làm theo các hướng dẫn từ cơ quan y tế công cộng địa 
phương của quý vị. 
 

Vật liệu cần thiết 
Sẽ cần: 
 

• một nhiệt kế 
• khẩu trang y tế 
• khẩu trang không dùng trong y tế 
• khăn giấy và khăn giấy dùng một lần 
• dụng cụ bảo vệ mắt, như tấm che mặt hoặc kính bảo hộ 
• nước rửa tay có chứa ít nhất 60% cồn 
• xà phòng rửa bát, xà phòng rửa tay và xà phòng giặt thông thường 

 
Cũng sẽ cần: 

• sản phẩm tẩy rửa gia dụng 
•  thuốc không kê đơn để hạ sốt, như: 

o ibuprofen 
o acetaminophen 

• khăn lau có cồn hoặc các sản phẩm làm sạch dành cho thiết bị điện tử 
• thùng đựng đồ phế thải không cần mở bằng tay có lớp lót bằng nhựa, như thùng rác 
• chất khử trùng bề mặt cứng có số nhận dạng thuốc (DIN) 

o nếu không có, hãy dùng thuốc tẩy gia dụng (chlorine) 
 

Nếu không thể có được những vật liệu này, hãy liên hệ với gia đình, bạn bè hoặc hàng xóm. Quý vị cũng 
có thể liên hệ với cơ quan y tế công cộng địa phương hoặc một tổ chức cộng đồng để được tư vấn, hỗ 
trợ và cung cấp các nguồn lực. 
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Lời khuyên dành cho người chăm sóc 

Tốt nhất, nên chỉ một người cung cấp dịch vụ chăm sóc cho người đang bị cách ly kiểm dịch hoặc cách ly 
hoàn toàn. Nếu có thể, người chăm sóc nên được tiêm chủng đầy đủ và không có nguy cơ mắc bệnh 
hoặc bệnh nặng hơn từ COVID-19. Điều này bao gồm cả người lớn tuổi hoặc những người có bệnh mãn 
tính. Điều này sẽ giúp giảm nguy cơ lây lan COVID-19 cho những người khác trong gia đình. 

 

Đeo khẩu trang y tế nếu người quý vị đang chăm sóc có kết quả thử nghiệm dương tính hoặc có các 
triệu chứng và đang bị cách ly hoàn toàn. Người mà quý vị đang chăm sóc cũng nên đeo khẩu trang y tế 
khi họ: 

• nhận sự chăm sóc, hoặc: 
o trong các tương tác tầm gần hoặc 
o khi tiếp xúc trực tiếp với người khác 

 

• tại các nơi sinh hoạt chung trong nhà, có hoặc không có người khác, như: 
o nhà bếp 
o hành lang 
o phòng vệ sinh 

 

• tại nơi ngoài trời ở nhà riêng với những người khác, như: 
o ban công 
o sân sau 

 

Nếu không có sẵn, quý vị nên đeo khẩu trang loại không dùng trong y tế có cấu trúc tốt và vừa khít. 

 

Đeo khẩu trang loại không dùng trong y tế nếu người mà quý vị đang chăm sóc có khả năng đã tiếp xúc 
với COVID-19 và đang bị cách ly kiểm dịch. Người mà quý vị đang chăm sóc cũng nên đeo khẩu trang 
loại không dùng trong y tế khi họ: 

• được chăm sóc, hoặc: 
o trong các tương tác tầm gần hoặc 
o khi tiếp xúc trực tiếp với người khác 

 

• tại nơi sinh hoạt chung trong nhà, khi có hoặc không có người khác, như: 
o nhà bếp 
o hành lang 
o phòng vệ sinh 
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• tại nơi ngoài trời ở nhà riêng với những người khác, như: 
o ban công 
o sân sau 

 

Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây. Không cần phải đeo găng tay dùng 
một lần. 

 

Đeo dụng cụ bảo vệ mắt cùng với khẩu trang, chứ không phải không phải để thay thế khẩu trang. Dụng 
cụ bảo vệ mắt bao gồm: 

• dụng cụ che mặt 

• kính bảo vệ 

• kính goggles an toàn 
 

Bảo vệ cho quý vị và những người khác 

 

Khoảng cách vật lý 

 

Hạn chế lượng thời gian quý vị ở nơi sinh hoạt chung với người mà quý vị đang chăm sóc. Giữ tất cả các 
tương tác với người mà quý vị đang chăm sóc trong thời gian ngắn và càng xa càng tốt. Một số người có 
thể cần quý vị dành nhiều thời gian hơn tùy theo: 

• tuổi 

• mức độ trưởng thành 

• khả năng hiểu và tuân theo các biện pháp phòng ngừa 
 

Tránh các hoạt động nhóm với người mà quý vị đang chăm sóc, chẳng hạn như: 

• ăn chung 

• chơi trò chơi 

• ngồi hoặc ôm ấp nhau 

• xem truyền hình cùng nhau 
 

Ngủ ở một phòng riêng khác với người mình đang chăm sóc. Nếu không thể, hãy ngủ giường riêng. Nằm 
ở tư thế đầu người này đối chân của người kia để giữ càng xa nhau càng tốt. 
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Dùng phòng vệ sinh riêng biệt với người mình đang chăm sóc. Nếu không thể: 

  

• mở cửa sổ 

• đóng nắp bồn cầu xuống trước khi xả nước 

• làm sạch và khử trùng các bề mặt và đồ vật mà người mình đang chăm sóc đã chạm vào sau mỗi 
lần dùng 

 

Đeo khẩu trang 

 

Nếu người quý vị chăm sóc đang cách ly hoàn toàn, quý vị và các thành viên khác trong gia đình nên đeo 
khẩu trang y tế hoặc khẩu trang không dùng trong y tế có cấu trúc tốt và vừa khít khi ở: 

• nơi sinh hoạt trong nhà chung với người bị cách ly 

• nơi ngoài trời riêng với người cách ly hoàn toàn 
 

Một số thành viên trong gia đình có thể có nguy cơ mắc bệnh hoặc hậu quả nặng hơn từ COVID-19. 
Những người này nên đeo khẩu trang y tế khi ở nơi sinh hoạt chung trong nhà hoặc riêng ngoài trời với 
người bị cách ly hoàn toàn. 

 

Các phương pháp phòng ngừa cá nhân khác 

 

Tránh dùng chung các vật dụng cá nhân với người mà mình đang chăm sóc, chẳng hạn như: 

• khăn tắm 

• đồ dùng 

• khăn trải giường 

• bàn chải đánh răng 

• đồ ăn thức uống 

• các thiết bị điện tử 
 

Tiếp xúc với người mà mình đang chăm sóc ở bên ngoài khi có thể, ở sân sau riêng hoặc trên ban công. 
Tiếp tục làm theo các lời khuyên liên hệ về giữ khoảng cách vật lý và đeo khẩu trang. 
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Mở cửa sổ khi có thể để thêm thoáng gió. 

 

Nếu có thể, hãy chăm sóc vật nuôi làm cảnh tại nhà hoặc nơi chung sống trong khi người quý vị chăm 
sóc đang bị cách ly để kiểm dịch hoặc cách ly hoàn toàn. 

 

Làm sạch và khử trùng 

 

 Người ta không biết chính xác vi rút COVID-19 sống được bao lâu trên các bề mặt khác nhau. Bằng 
chứng cho thấy nó có thể sống trên các đồ vật và bề mặt từ vài giờ đến vài ngày, tùy thuộc vào loại bề 
mặt. Không rõ các bề mặt bị ô nhiễm giữ vai trò gì trong việc lây lan COVID-19. 

 

Nên dùng phương pháp đề phòng khi có người ốm trong nhà. Thường xuyên làm sạch và khử trùng các 
bề mặt và đồ vật thường tiếp xúc, bao gồm: 

• nhà vệ sinh 
• những bàn phím 
• tay nắm cửa 
• bàn đầu giường 
• dụng cụ điều khiển máy truyền hình từ xa  
• hộp đựng đồ để giặt  
• điện thoại và máy tính bảng 

 

Dùng chất khử trùng bề mặt cứng đã được chấp thuận có mã số nhận dạng thuốc (DIN) hoặc dung dịch 
thuốc tẩy pha loãng để khử trùng. Luôn luôn làm theo hướng dẫn để dùng thuốc tẩy gia dụng (chlorine) 
đúng cách. 

 

Dùng các thùng đựng có lót nhựa không cần mở bằng tay riêng biệt, như thùng rác, để đựng: 

• khẩu trang y tế đã dùng và các vật dụng dùng một lần bị ô nhiễm khác 

• đồ giặt bị nhiễm trùng, bao gồm cả khẩu trang không dùng trong y tế 
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Chăm sóc một em nhỏ 

Quý vị có thể đang chăm sóc cho một em nhỏ có hoặc có thể bị COVID-19. Nếu vậy, đừng cho các em 

dùng chung đồ vật với những trẻ khác trong nhà, như: 

• đồ chơi 

• bình sữa 

• chăn 

• núm vú giả 
 

Chưa thấy vi rút gây ra COVID-19 trong sữa mẹ. Quý vị nên tiếp tục cho con bú sữa mẹ vì nó mang lại 

nhiều lợi ích sức khỏe cho con mình. 

 

Trẻ em dưới 2 tuổi không nên đeo khẩu trang. Trẻ em từ 2 đến 5 tuổi có thể đeo khẩu trang nếu: 

• có người trông nom 

• em bé có thể chịu được 

• có thể đeo vào và cởi ra 
 

Trẻ em trên 5 tuổi nên đeo khẩu trang trong các tình huống hoặc bối cảnh giống như người lớn. 

 

Theo dõi các triệu chứng và tìm sự chăm sóc y tế 

 

Theo dõi các triệu chứng mới hoặc trầm trọng hơn đối với: 

• người quý vị đang chăm sóc 

• những người khác trong gia đình 

• bản thân mình 
 

Gọi 911 hoặc số điện thoại khẩn cấp tại địa phương của quý vị nếu người quý vị đang chăm sóc phát 

triển các triệu chứng nghiêm trọng, chẳng hạn như: 

• khó thở đáng kể 
• đau hoặc tức ngực 
• đầu óc bắt đầu thiếu minh mẫn  
• khó thức dậy 
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Người mà quý vị đang chăm sóc có thể cần rời khỏi nhà hoặc nơi chung sống để đưọc chăm sóc y tế. 

Nhớ cho nhân viên điều phối xe cấp cứu và bệnh viện biết người mà quý vị đang chăm sóc có hoặc có 

thể bị COVID-19. 

Nếu có thể, đừng dùng phương tiện giao thông công cộng để đi khám bệnh. 

Chỉ một người khỏe mạnh được lái xe cho người bệnh. Người bệnh nên ngồi ở ghế sau của xe, càng xa 

người lái xe càng tốt. Nếu có thể và nếu an toàn hãy để tất cả các cửa sổ xe mở. 

Giữ cho tất cả người trong xe đều đeo khẩu trang y tế. Nếu không có sẵn, hãy đeo khẩu trang không 

dùng trong y tế có cấu trúc tốt và vừa khít. 

Nếu người bệnh thở tốt, cũng nên đeo khẩu trang. 

 

Thời gian cách ly để kiểm dịch của quý vị  

 

Quý vị có thể cần phải cách ly và tự theo dõi các triệu chứng: 

• sau ngày cuối cùng quý vị tiếp xúc với người cách ly hoàn toàn và 

• theo lời khuyên của cơ quan y tế công cộng địa phương của  quý vị   

o thông báo cho cơ quan y tế công cộng địa phương của quý vị  nếu quý vị hoặc bất kỳ 

thành viên nào trong gia đình của mình đã được chủng ngừa COVID-19 

 

Có thể có các yêu cầu kiểm dịch khác nhau nếu quý vị hoặc bất kỳ thành viên nào trong gia đình của 

mình đã được tiêm vắc xin chống lại COVID-19. Làm theo các hướng dẫn của cơ quan y tế công cộng địa 

phương của quý vị. 

 

Nếu bắt đầu thấy xuất hiện các triệu chứng quý vị hãy: 

• cô lập bản thân mình với những người khác ngay lập tức 

• đeo khẩu trang y tế 

o nếu không có sẵn, hãy đeo khẩu trang không dùng trong y tế được cấu tạo tốt và vừa 

khít 

• liên hệ với cơ quan y tế công cộng hoặc cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe địa phương 

của mình để được hướng dẫn thêm 

 

Để biết thêm thông tin: 1-833-784-4397 Canada.ca/coronavirus 
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