Hiện tại hầu hết các ca nhập viện và
tử vong do COVID-19 ở Quận LA đều
nằm trong số những người chưa
được chích ngừa

Những người chưa được chích ngừa

Những người đã được chích ngừa

Dưới đây là những việc chúng ta có thể làm để được an
toàn hơn:
• Đi chích ngừa (chích ngừa đầy đủ tất cả các liều)
• Chọn nơi thoáng khí (ở những địa điểm ngoài trời hay
địa điểm trong nhà có sự thông gió tốt)
• Đeo khẩu trang (đeo khẩu trang đúng cách)
• Vệ sinh tay sạch sẽ (rửa tay và khử trùng tay)
• Giữ khoảng cách an toàn (giữ khoảng cách 6 feet với
những người khác khi có thể)
• Đi xét nghiệm (Nếu quý vị có các triệu chứng hoặc
đã tiếp xúc với người mắc bệnh COVID-19)
HIỆN CÓ THỂ CHÍCH NGỪA TẠI TẤT CẢ CÁC ĐIỂM CHÍCH NGỪA.
ĐỂ TÌM MỘT ĐIỂM CHÍCH NGỪA.....................vaccinatelacounty.com
THÔNG TIN & CÁC ĐIỂM XÉT NGHIỆM.......covid19.lacounty.gov/testing
THÔNG TIN CHUNG VỀ QUẬN LA............................2-1-1 (đường dây làm
việc 24 giờ mỗi ngày)
THÔNG TIN VỀ VIỆC MỞ CỬA TRỞ LẠI Ở QUẬN LA..........reopeninglacounty.com

SỞ SỨC KHOẺ TÂM THẦN QUẬN LA...............................dmh.lacounty.gov
LỆNH TẠM THỜI CẤM TRỤC XUẤT NGƯỜI THUÊ NHÀ CỦA QUẬN LA

..............................................dcba.lacounty.gov/noevictions

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN MẠNG XÃ HỘI.................@lapublichealth

NHỮNG NGƯỜI KHUYẾT TẬT HOẶC NGƯỜI
KHÔNG CÓ MẠNG INTERNET CÓ THỂ GỌI SỐ
833-540-0473, TỪ 8 GIỜ SÁNG ĐẾN 8 GIỜ 30
TỐI (7 NGÀY TRONG TUẦN) ĐỂ ĐẶT HẸN
Ấn phẩm thông tin này được Cơ quan Quản trị Nguồn lực và Dịch vụ Y tế (HRSA) thuộc Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh
Hoa Kỳ (HHS) tài trợ như một phần trong gói hỗ trợ có tổng trị giá 11,169,572 đô-la, hoàn toàn không dựa vào tài trợ
từ các nguồn phi chính phủ. Các nội dung được soạn thảo bởi (các) nhà biên soạn và không nhất thiết phải đại diện
cho quan điểm chính thức của HRSA, HHS hay Chính phủ Hoa Kỳ hoặc được những cơ quan này thông qua. Để biết
thêm thông tin, vui lòng truy cập vào trang http://HRSA.gov.

