
Đừng nha!

Nó chính làvirus Covid-19 đó!

Phải chuẩn bị
đi thôi!

Tiếng Việt



Tôi sẽ rửa tay
thật sạch.

Tôi dùng 
thuốc khử trùng.

Kéo khẩu trang
lên mặt.

Vậy là xong!



Tôi sẽ đứng xa người khác.
Vậy virus sẽ không lây tôi hay cho ai.



Lấy mẫu bằng que bông gòn
ngoái ở mũi. Sẽ không đau.

Nếu tôi bệnh (thí dụ như cảm,
đau cuống họng, sốt, tiêu chảy hay
mất khứu giác và thị giác), thì cả

nhà tôi sẽ cùng nhau đi thí nghiệm
covid-19 miễn phí nhanh chóng.



TÔI SẼ KHÔNG
TỚI TRƯỜNG

Tôi sẽ ở nhà, lúc bệnh,
để virus không tràn ra.

Lúc ở nhà tôi sẽ không ở gần 
cha mẹ hay anh chị em,

tôi ho và hỷ mũi vào giấy ăn
rồi rửa tay kỹ.



Ta hãy cùng
chăm sóc nhau

và cả mọi người.

Mỗi ai trong chúng ta đều có 
tác động và ngăn chận hẳn để

virus không lan ra.



Đặt giờ thí nghiệm Covid-19 miễn phí

• Điện thoại tư vấn về Covid-19 ở Turku
 đt. 02 266 2714 (T2 tới T6 từ 8-15)

• Tư vấn về Covid-19 cho trường học
và sinh viên
đt. 02 266 2012
(T2-T5 từ 8-15, T6 từ 8-12)

• Ngoài giờ làm việc
đt. 02 313 8800 (thường trực chung)

• Vào ngày cuối tuần
 đt. 116 117 (trực phụ)



Chi tiết thêm

turku.fi/maahanmuuttajat-korona
Thông tin Covid-19 bằng nhiều thứ tiếng.

turku.fi/en/corona
Dùng Google Translator dịch ra
được 60 thứ tiếng. Trang này có cả video.

Rô bốt tư vấn về Covid-19 tên Åbot
Bạn có thể hỏi tư vấn về Covid-19 tại
Turku.fi để Åbot tư vấn bằng gần
100 thứ tiếng.

Nên theo dõi những tài khoản của thành phố
trên Facebook, Instagram và Twitter.


