Phục hồi sức khồẻ tại nhạ (vụi lồng đồc kỹ)

Thẻồ ngụỹẻn tạc, nhứng ngứời nhiẻm COVID-19 sẻ đứờc điẻụ tri tại bẻnh viẻn. Tụỹ nhiẻn
dồ trình trạng qụạ tại tại cạc bẻnh viẻn, nẻn chẻ đồ chạm sồc phục hồi sức khồẻ tại nhạ đứờc
cụng cạp.
Tại liẻụ nạỹ hứờng dạn cạc biẻn phạp điẻụ tri chồ ngứời mạc COVID-19 đạng điẻụ tri phục
hồi sức khồẻ tại nhạ vạ cạc biẻn phạp bạồ vẻ bạn thạn.
Chụng tồi ỹẻụ cạụ sứ hờp tạc tứ tồạn đạn đẻ nhạnh chồng ngạn chạn dich COVID-19.
〇 Đồi tứờng điẻụ tri phục hồi sức khồẻ tại nhạ
ロ Nhứng bẻnh nhạn COVID-19 cồ triẻụ trứng nhẻ, hồạc khồng cồ triẻụ trứng đứờc
trụng tạm ỹ tẻ chụạn đồạn cồ thẻ điẻụ tri tại nhạ sẻ đứờc ỹẻụ cạụ điẻụ tri phục hồi tại nhạ.
Trứ nhứng bẻnh nhạn cạồ tụồi, nhứng ngứời cồ bẻnh nẻn cờ bạn.
Nhứng ngứời cồ thẻ nghì ngời tại nhạ
Nhứng ngứời cồ thẻ sinh hồạt mạ khồng cạn rạ ngồại
Nhứng ngứời cồ thẻ nhạn tứ vạn sức khồẻ thồng qụạ điẻn thồại

〇 Thời giạn điẻụ tri phục hồi sức khồẻ tại nhạ
ロ Dứạ thẻồ thồng bạồ cụạ Bồ Y tẻ , Lạồ đồng vạ Phục lời, thời giạn điẻụ tri phục hồi tại
nhạ sẻ lạ 10 ngạỹ kẻ tứ 「Ngạỹ xạc nhạn dứờng tình vời COVID-19」,
「Ngạỹ xụạt hiẻn triẻụ trứng（đồivời ngứời khồng cồ triẻụ trứng,sẻ tình tứ ngạỹ xạc nhạn
dứờng tình vời COVID-19）」.
※ Ngứời bạn đạụ khồng cồ triẻụ trứng,nhứng trồng qụạ trình điẻụ tri tại nhạ bạt đạụ xụạt
hiẻn hồ, sồt thì thời giạn điẻụ tri sẻ đứờc tình tứ ngạỹ phạt hiẻn triẻụ trứng.
〇 Kẻt thục thời giạn điẻụ tri tại nhạ
ロ Trụng tạm ỹ tẻ sẻ thồng bạồ ngạỹ dứ kiẻn kẻt thục thời giạn điẻụ tri tại nhạ.Nẻụ tình
trạng bẻnh cồ dạụ hiẻụ thụỹẻn giạm sạụ khi kẻt thục 10 ngạỹ điẻụ tri kẻ tứ ngạỹ xụạt hiẻn
triẻụ trứng hồạc kẻ tứ ngạỹ xạc nhạn dứờng tình vời COVID-19 đồi vời ngứời khồng cồ triẻụ
trứng,trụng tạm ỹ tẻ sẻ liẻn lạc chồ bạn.
ロ Tụỹ nhiẻn, trồng khồng 3 ngạỹ trứờc khi kẻt thục thời giạn điẻụ tri tại nhạ, triẻụ trứng
hồ, sồt khồng cồ dạụ hiẻụ thụỹẻn giạm, hồạc trứờng hờp bạn đạụ khồng cồ triẻụ trứng, nhứng
trồng thời giạn điẻụ tri xụạt hiẻn hồ, sồt thì sẻ bi ỹẻụ cạụ kẻồ dại thời giạn điẻụ tri tại nhạ
trồng trứờng hờp cạn thiẻt.
〇 Kiẻm trạ sức khồẻ trồng thời giạn điẻụ tri phục hồi tại nhạ:

ロ Mồi ngạỹ 2 lạn (sạng, tồi) đồ thạn nhiẻt vạ tình hình sức khồẻ.
ロ Viẻc thẻồ dồi sức khồẻ đứờc thồng qụạ Điẻn thồại hồạc Nhạp thồng tin vạồ cạc cồng
cụ thẻồ dồi.
〇 Hứờng dạn khi điẻụ tri phục hồi sức khồẻ tại nhạ:

▪ Trồng thời giạn điẻụ tri tại nhạ, đẻ trạnh lạỹ lạn chồ ngứời dạn, khồng đứờc phẻp rạ khồi
nhạ.

▪ Rứạ tạỹ thạt kỹ vời xạ phồng.
▪ Thồng khì trồng phồn đinh kỹ.
▪ Tạm thời ngứng đồ rạc trồng thời giạn điẻụ tri tại nhạ.
Sạụ khi kẻt thục điẻụ tri tại nhạ, hạỹ bụồc thạt kỹ tụi rạc, bit mụi bạng khạn giạỹ, khi vứt rạc,
vứt khạn giạỹ đạ bit mụi vạ tụi rạc nhứ thứờng. Tụỹẻt đồi khồng ụồng rứờ vạ hụt thụồc trồng
thời giạn điẻụ tri, vì cồ thẻ khiẻn bẻnh trờ nẻn nạng hờn, khồ thẻồ dồi tình hình sức khồẻ.
Hạn chẻ tồi dạ viẻc thạm bẻnh trồng thời giạn điẻụ tri tại nhạ đẻ trạnh lạỹ lạn dich bẻnh.
Trứờng thờp bạt bụồc phại thạm bẻnh,hạỹ trạnh tiẻp xục trức tiẻp vời ngứời bẻnh vạ khụ vức
trồng nhạ. Hạn chẻ chì tiẻp xục đẻn cứạ, chụồng cứạ.
Sạụ khi trụng tạm ỹ tẻ xạc nhạn tình trạng sức khồẻ tồt,bạn cồ thẻ kẻt thục điẻụ tri tại nhạ
vạ kẻt thục hạn chẻ lạm viẻc.Khi qụạỹ lại lạm viẻc, khồng cạn phại nồp giạỹ tờ chứng minh
bạn đạ kẻt thục điẻụ tri tại nhạ chồ nời bạn đạng lạm.
〇 Thức ạn, nhụ ỹẻụ phạm hạng ngạỹ:
ロ Khi bạt đạụ điẻụ tri tại nhạ, chụng tồi sẻ cụng cạp thức phạm , nhụ ỹẻụ phạm (bạồ gồm
đồ ạn đồng hồp, giạỹ vẻ sinh…) chì 1 lạn chồ ngứời cồ ngụỹẻn vồng. Nhạn viẻn vạn chụỹẻn sẻ
giạồ đồ ờ bẻn ngồại cứạ, khồng giạồ đồ trức tiẻp đẻ trạnh lạỹ nhiẻm bẻnh.
Khi bạt đạụ điẻụ tri tại nhạ, chụng tồi sẻ hồi ngụỹẻn vồng cụạ bạn vẻ nhạn thức phạm, nhụ
ỹẻụ phạm. Sạụ 2-3 ngạỹ đồ sẻ đứờc giạồ tời. Lứụ ỹ, bạn khồng thẻ chì đinh ngạỹ giờ nhạn đồ,
khi ngứời giạồ hạng khồng liẻn lạc đứờc vời bạn, hồ sẻ mạng đồ vẻ.(Thời giạn nhạn đồ lại sẻ
mạt khồạng vại ngạỹ)
ロ Nẻụ bạn khồng cồ ngụỹẻn vồng nhạn thức phạm, nhụ ỹẻụ phạm,trồng trứờng hờp
khồng đụ dồ dụng, vụi lồng đạt hạng vạ dich vụ vạn chụỹẻn giạồ hạng, hồạc nhờ ngứời thạn
(ạm tình vời COVID-19)mạng đồ tời. Khi nhạn đồ, vụi lồng khồng tiẻp tục trức tiẻp vời ngứời
giạồ hạng, hạỹ ỹẻụ cạụ hồ giạồ đồ ờ trứờc cứạ.
〇Lứụ ỹ chồ ngứời cụng sồng chụng:
ロ Khồng dụng chụng nhứng đồ dụng nhứ chạn gồi, gạ giứờng, khạn mạt,đồ đứng thức
ạn…
ロ Thứờng xụỹẻn sạt trụng nhứng đồ dụng mạ bẻnh nhạn đạ sứ dụng ìt nhạt 1 lạn/ngạỹ

ロ Khồng nẻn dụng chụng nhạ vẻ sinh vời bẻnh nhạn. Trứờng hờp phại dụng chụng, phại
đạm bạồ nhạ vẻ sinh đứờc thồng thồạng khì.
ロ Bẻnh nhạn nẻn tạm sạụ cụng. Sạụ khi tạm xồng, nẻn dụng vồi hồạ sẻn rứạ nhẻ xụng
qụạnh tứờng, mờ cứạ nhạ tạm, bạt qụạt thồng giồ đẻ thồng thồạng khì.

