
Thông tin này cập nhật vào tháng 10 năm 
2020. Denver Public Health sẽ cố gắng cập 
nhật cho bạn khi chúng tôi có thêm thông 
tin về COVID-19. Thông tin cập nhật nhất 
có trên trang web của chúng tôi: 
DenverPublicHealth.org/Coronavirus. 
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Phải làm gì khi bạn nghĩ mình đã 
nhiễm COVID-19 
Nếu bạn cảm thấy ốm hoặc đã tiếp xúc với COVID-19, việc quan trọng 
cần làm là bạn phải đi xét nghiệm ngay lập tức để cảm thấy yên 
tâm và để bảo vệ những người khác. Các triệu chứng của COVID-19 có 
thể mất 14 ngày để bộc lộ và có thể bao gồm: 

Đừng lơ là cảnh giác đối 
với COVID-19. Chúng ta 

vẫn rất có khả năng mắc 
nó. Bạn phải bảo vệ bản 

thân - Ana và Flor, 
chuyên gia can thiệp 

bệnh tật 
Ho 
Sốt trên 103° 
Khó thở 

Đau họng  
Đau nhức cơ thể 
Mệt mỏi không rõ nguyên nhân 

� Nôn mửa và tiêu chảy 
� Mất vị giác hoặc khứu 

giác 

Nếu bạn có một vài trong số các triệu chứng này… 
Cô lập: Hãy tránh xa những người khác, kể cả những người trong nhà bạn. Hạn chế ra 
ngoài. 
Đeo khẩu trang để bảo vệ những người khác. 
Hãy hỏi trung tâm y tế của bạn liệu họ có dịch vụ thăm khám từ xa. 
Gọi cho đường dây Y tá của Denver Health nếu bạn không có 1 trung tâm y tế.  
Hãy đi xét nghiệm - hoàn toàn miễn phí. Bạn co thể sử dụng đường dân bên dưới để tìm 
nơi xét nghiệm mễn phí ở gần bạn. 
Hãy tiếp tục tránh xa những người khác và đeo khẩu trang cho đến khi bạn có kết quả âm tính. 

Xét nghiệm COVID-19 

Bảo vệ  
Ủng hộ  

Thịnh vượng 

Nếu nghi ngờ, hãy xét nghiệm. Việc này hoàn toàn miễn phí và rất tiện. Để tìm một cơ sở xét 
nghiệm ở gần bạn hãy sử dụng đường dẫn này: 
https://www.denvergov.org/content/denvergov/en/COVID-19/recovery- guidance/testing.html 
Để xem liệu xét nghiệm sẽ như thế nào, hãy xem video này. 
Nó không đáng sợ như như những gì bạn nghĩ:  
denverpublichealth.org/GetTestedForCOVID

BẢO VỆ 
gia đình bạn 
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