
 

 

 

 

QUEENSLAND HEALTH 

Hiện nay chúng ta đang ở vùng màu ‘amber’ (màu cam) 

 

Màu hổ phách (màu cam) có nghĩa là số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng đang gia tăng và nhiều người phải nhập viện hơn. 

Giám đốc Y tế của Queensland đưa ra lời khuyên mới về sức khỏe nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Điều quan trọng 

là quý vị hãy làm theo lời khuyên về sức khỏe để bảo vệ mình và những người xung quanh khỏi bị COVID-19. 

 
Nên đeo khẩu trang khi quý vị ở trong không gian kín và 

không thể giữ khoảng cách xã hội 1,5 mét. Điều này bao 

gồm: 

• tại nơi làm việc 

• các địa điểm bên trong nhà, ví dụ như trung tâm mua 
sắm 

• sự kiện cộng đồng bên trong nhà 

• những nơi thờ cúng 

• các cuộc tụ họp, ví dụ như đám cưới hoặc đám tang. 

Quý vị nên đeo khẩu trang: 

• trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe (bác sĩ gia 

đình, bệnh viện, viện dưỡng lão và cơ sở chăm 

sóc người khuyết tật nội trú) 

• trên phương tiện giao thông công cộng 

• nếu quý vị cao tuổi hoặc có nguy cơ cao hơn 

• nếu quý vị ở gần những người có nguy cơ cao mắc bệnh 

nặng do COVID-19, chẳng hạn như người cao tuổi, người 

khuyết tật và những người bị bệnh nặng hoặc suy giảm 

hệ miễn dịch. 

 

 
 

Quý vị nên đeo khẩu trang nếu được yêu cầu bởi chủ lao 

động, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, địa điểm 

hoặc hộ gia đình mà quý vị ghé đến. 

Quý vị cũng được khuyến cáo: 

• ở nhà nếu bị đau/ốm 

• làm xét nghiệm kháng nguyên nhanh (RAT) 

nếu quý vị có các triệu chứng của COVID-19 

• xét nghiệm RAT mỗi 2 ngày nếu có người trong 

gia đình quý vị có kết quả xét nghiệm dương tính 

với COVID-19. 

Tìm hiểu xem quý vị có hội đủ điều kiện để 

nhận bộ xét nghiệm RAT miễn phí hay không. 

• cập nhật thông tin về việc chích ngừa vắc xin COVID-19 của 
quý vị 

• giữ vệ sinh tốt như rửa tay thường xuyên và che miệng 

khi ho và hắt hơi 

Nếu quý vị xét nghiệm dương tính với COVID-19, quý vị nên: 

• đăng ký kết quả RAT của quý vị với Bộ Y tế Queensland. 

• ở nhà cho đến khi quý vị hồi phục và không còn bất kỳ 

triệu chứng nào của COVID-19 

• đeo khẩu trang trong 7 ngày sau lần xét nghiệm dương 
tính đầu tiên của quý vị 

• tránh đến bệnh viện, viện dưỡng lão hoặc cơ sở 

chăm sóc người khuyết tật trong 7 ngày sau lần xét 

nghiệm dương tính đầu tiên của quý vị 

• nói với những người sống chung với quý vị theo dõi các 
triệu chứng. 

 
 

 
Nếu quý vị cần trợ giúp về các triệu chứng của mình hoặc tự chăm sóc bản thân tại nhà, vui lòng gọi cho Đường 
dây trợ giúp Quốc gia về Vi-rút Corona theo số 1800 020 080 (bấm số 8 nếu quý vị cần thông dịch viên). 

Quý vị nên làm theo lời khuyên về các màu khác nhau của đèn giao thông. 
 

 
Màu đỏ có nghĩa là có nhiều sự lây lan của COVID-19 trong cộng đồng. 

 
 
Màu hổ phách (màu cam) có nghĩa là sự lây lan của COVID-19 trong cộng đồng đang gia tăng. 

 
 
Màu xanh lá cây có nghĩa là không có nhiều sự lây lan của COVID-19 trong cộng đồng. 

 
 

 

Cảm ơn quý vị đã giúp giữ an toàn cho mọi người 
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https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/health-advice/exposed-to-covid/covid-testing-in-queensland/free-rat-concession-card-qld
https://www.qld.gov.au/rat-positive

