
Vi khuẩn Covid-19
Hướng dẫn cho dân Turku

Hãy rửa tay hoặc khử trùng trước khi bạn gắn khẩu trang lên mặt.

Nên coi chắc rằng, khẩu trang vải phải che kín miệng, mũi và cằm.

Đừng rờ khẩu trang vải hay dời nó lên xuống cằm hay trán trong thời gian 
xử dụng.

Nên rửa tay hoặc khử trùng tay lúc tháo khẩu trang vải ra. Phải tháo khẩu 
trang vải bằng cách nắm vào sợ dây đeo. Đừng sờ vào mặt ngoài của khẩu 
trang vải.

Hãy bỏ khẩu trang vải đã dùng vào túi ni lông hay bỏ thẳng vô máy giặt.

Khi tháo khẩu trang vải ra khỏi mặt, thì phải giặt xong thì mới được dùng lại 
lần kế tiếp. Nên thay khẩu trang vải lấy cái mới nếu nó ướt hoặc bị dơ.

Luôn luôn giặt khẩu trang vải ở 60 độ sau khi dùng hay là luột trong nước 
sôi năm phút mà phải có một tý bột giặt. Xả nước khẩu trang vải và phơi 
ráo.
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Hướng dẫn cách dùng khẩu trang vải

Y tá sẽ điện thoại cho bạn và hướng dẫn tiếp.

Các chi tiết thêm: turku.fi/en/corona (bằng tiếng Anh)
Kiitos, kun autat taudin taltuttamisessa
Tack för att du hjälper att bekämpa sjukdomen.
Thank you for helping to stop the spread of the disease.

Katso lisätietoja: turku.fi/korona
Mer information: turku.fi/sv/corona
More information: turku.fi/en/corona

2 metrin turvaväli
Håll 2 meters säkerhetsavstånd.

Maintain a two-meter distance from others.

Muista käsihygienia
Håll god handhygien.
Please remember hand 
hygiene.

Yski hihaan
Hosta i armvecket.
Cough into your 
sleeve.

2m

Hãy rửa tay bằng xà phòng hay dùng nước khử trùng

Ho vào tay áo hay khăn dùng một lần
Quăng ngay khăn sau khi dùng. 

Giữ khoảng cách 1-2 mét
Vi khuẩn sẽ lây, nếu bạn ở gần người khác, thí dụ như lúc bắt tay hay ôm nhau. Nếu bạn phải 
ở gần người khác thì nên dùng khẩu trang và rửa tay bằng xà phòng ngay lập tức sau đi đã gặp 
mặt.

Nếu bạn có triệu chứng
Hãy gọi số điện thoại tư vấn Covid-19 số đt 02 266 2714 và đặt giờ thí nghiệm Covid-19. 

Khi bạn từ quốc gia có bùng phát dịch về
Thì bạn phải tự cách ly 10 ngày. Bản hướng dẫn rõ thêm ở trang sau.

Nếu bạn bệnh, thì hãy làm theo các lời hướng dẫn đã nhận
Nếu bạn đã được xét nghiệm dương tính, thì bên ngành y tế sẽ hướng dẫn thêm.
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Bạn nên chú ý rằng, lời khuyên tự cách ly có hiệu lực, cho dù 
bạn đã từng có đi xét nghiệm Covid-19 và có kết quả âm tính. 
Kết quả xét nghiệm chỉ cho thấy kết quả lúc xét nghiệm thôi. 
Kết quả âm tính không có nghĩa rằng bạn đã không bị lây, vì 
sau khi lấy kết quả bạn mới bị lây bởi vì vi khuẩn đang còn nẩy 
mầm trong cơ thể.

Khi bạn từ nước ngoài về Phần Lan, tức từ các quốc gia còn giới 
hạn đi lại, thì chúng tôi khuyên nhủ phải tự cách ly 10 ngày.

Bạn phải chú ý rằng, chuyện tự cách ly cũng nhất thiết phải làm 
cho dù rằng, lúc quay về Phần Lan bạn đã từng đi ngang một 
quốc gia có nguy cơ nhiễm ít, tức cho dù là quốc gia đó không có 
liên quan gì tới những giới hạn của viện y tế đặt ra (thl.fi).

Chuyện đi đứng nhất thiết cũng 
có thể làm, bạn có thể đi bác 
sĩ. Khi ra ngoài phải giữ khoản 
cách 2 mét với người khác.

COVID-19
COVID

âm.

Hình thức tự cách ly có nghĩa rằng, người đó tránh quan hệ gần với người khác càng nhiều càng tốt, 
và chỉ ở nhà. Vì nguy cơ lây cho người khác nên bạn không được phép đi làm hay ra khỏi nhà đi nơi 
khác, mà chỉ ở trong nhà trong thời gian tự cách ly. Hãy thoả thuận với chỗ làm về hình thức hoạt
động trong 10 ngày kể từ ngày bạn đi du ịch về.
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HƯỚNG DẪN VIỆC TỰ CÁCH LY
Dành cho những người quay về Phần Lan
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