
Vi-rút corona 
Cách ly gia đình bạn 
Ở trong nhà
Nếu bạn hoặc bất kỳ ai trong gia đình bạn có nhiệt độ cơ thể 
cao hoặc xuất hiện ho mới và ho liên tục – dù chỉ ở mức nhẹ

  Mọi người trong gia đình bạn phải ở trong nhà  
14 ngày và không tiếp xúc với những người khác

 KHÔNG đi khám bác sĩ, đến bệnh viện hoặc hiệu thuốc.

  Truy cập nhsinform.scot để kiểm tra các triệu chứng  
của mình và làm theo tư vấn y tế của bác sĩ chuyên khoa.  
Chỉ gọi cho NHS 24 (111) nếu bạn không thể truy cập trực  
tuyến hoặc các triệu chứng của bạn trở nên tồi tệ hơn.

  Bảo vệ người cao tuổi và những người mắc bệnh sẵn có  
bằng cách tránh tiếp xúc với họ.

Tìm hiểu cách tự cách ly tại nhà trên trang web  
nhsinform.scot/coronavirus

BẢO VỆ  
BẢN THÂN VÀ 
NGƯỜI KHÁC  
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