AN TOÀN VỀ COVID-19 CHO CÔNG NHÂN
Giữ cho bản thân, gia đình và cộng đồng quý vị được an toàn bằng cách tuân thủ những hướng dẫn
sau đây

Đi xét nghiệm COVID-19 miễn phí
nếu cảm thấy có bất kỳ triệu chứng
gì và tự cô lập tại nhà. Hãy xem
trang mạng DHHS tại đây để biết
các địa điểm xét nghiệm.

Đi xét nghiệm COVID-19 miễn phí
nếu cảm thấy có bất kỳ triệu chứng
gì và tự cô lập tại nhà. Hãy xem
coronavirus.vic.gov.au/translations để
biết các địa điểm xét nghiệm.

Tự cô lập hay cách ly nghĩa là quý vị
phải ở nhà cho tới khi được DHHS
báo là đã an toàn để rời nhà. Hãy
liên lạc với bác sĩ của mình nếu cần
được giúp đỡ về y tế.

Nếu thấy không khỏe khi đang làm,
hãy ngưng việc, báo cho quản lý
biết và đi thẳng về nhà.

Hãy gọi 000 nếu có chuyện khẩn
cấp.

Nếu quý vị đang tự cô lập hay cách
ly và cần thực phẩm hoặc vật dụng
cần thiết cá nhân hãy gọi đường dây
thường trực của DHHS qua số 1800
675 398

$$$

Nếu đã tiếp xúc gần gũi với người
bị COVID-19 quý vị phải đi xét
nghiệm, hãy báo cho quản lý biết
và cách ly tại nhà.

Thời gian cách ly tại nhà thường là
14 ngày nhưng có thể thay đổi, luôn
luôn phối kiểm với DHHS trước về
chuyện này.

Nếu rời nhà trong lúc cô lập hoặc
cách ly mà không có phép quý vị
có thể bị phạt

Hãy liên lạc nhờ giúp đỡ
Để có thêm thông tin và cố vấn hãy gọi đường dây thường trực COVID-19
qua số 1800 675 398. Kế tiếp, bấm ‘0’ nếu cần thông dịch viên.

Hãy xem các trang WHO TO CONTACT để biết nơi liên lạc tìm các dịch vụ
hỗ trợ miễn phí và kín đáo.

Được soạn vào tháng Chín 2020. Mọi đường dẫn tới các trang mạng bên ngoài được cung cấp chỉ nhằm mục đích
để quý vị thuận tiện tham khảo mà thôi. Thông tin tại các trang này do chính dịch vụ liên hệ cung cấp.

