VIETNAMIEN/VIETNAMESE

TOÀN CANADA ĐỐI PHÓ VỚI
COVID-19
Từ khi novel coronavirus xuất hiện, Cơ quan Y tế Công cộng Canada và các cơ quan y tế công cộng cấp tỉnh
và lãnh thổ đã cùng làm việc để đảm bảo phương cách tiếp cận phối hợp nhằm làm chậm sự lây lan của
virus và giảm tác động của nó đối với dân ta – đặc biệt là những người yếu kém nhất – và đối với hệ thống y
tế của chúng ta.
Các hành động chuẩn bị và ứng phó khẩn cấp của chúng ta bao gồm:

MẠNG LƯỚI PHÒNG THỬ NGHIỆM

GIÁM SÁT

Sử dụng các công nghệ ngày càng tiến triển để phát
triển và nâng cao năng lực thử nghiệm trên toàn
quốc đối với COVID-19.

Xác định các trường hợp nhiễm bệnh và những người bệnh
đã tiếp xúc với họ để tìm ra và theo dõi sự lây lan trong
cộng đồng, giúp cho các cơ quan y tế công cộng có thể hành
động nhanh chóng và nhắm đúng mục tiêu.

NGHIÊN CỨU
Đóng góp vào các nỗ lực toàn cầu
để hiểu rõ hơn về COVID-19 với mục
đích phát triển các công cụ chẩn
đoán, vắc-xin và phương pháp điều
trị mới.

CÁC BIỆN PHÁP Y TẾ
CÔNG CỘNG

SẴN SÀNG CHĂM SÓC
SỨC KHỎE

Phổ biến các hành động mà các chuyên gia
chăm sóc sức khỏe, chủ nhân, trường học,
cộng đồng và mọi người nên thực hiện để
bảo vệ bản thân và những người khác khỏi
bệnh tật, và làm chậm sự lây lan của virus,
ví dụ, giữ vệ sinh tay, cách thức ho, tự cách
ly và giữ khoảng cách vật lý.

Huy động các nguồn lực, như khẩu
trang phẫu thuật, tấm chắn mặt,
thuốc men và nhân viên chăm sóc
sức khỏe trên khắp Canada khi cần
thiết.

TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG BÁ

BIÊN GIỚI VÀ SỨC KHỎE KHI DU LỊCH

Cung cấp kịp thời thông tin có cơ sở, đáng tin cậy, dễ
tiếp cận mà người Canada cần có để bảo vệ bản
thân, gia đình, cộng đồng và doanh nghiệp của họ.

Xác định khách du lịch nào có thể bị bệnh và nâng cao
nhận thức của tất cả khách du lịch đến Canada để họ tự
cách ly, theo dõi các triệu chứng và có hành động thích
hợp nếu họ có các triệu chứng.

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN VỀ CORONAVIRUS:
1-833-784-4397

canada.ca/le-coronavirus

