Nhiều bước chúng tôi thực hiện
để ngăn ngừa COVID-19 cũng có
thể giúp ngăn ngừa bệnh cúm.
Thực hiện các bước này VÀ tiêm
phòng là cách bảo vệ quý vị tốt
nhất chống lại bệnh cúm.

Bảo Vệ Bản Thân.
Bảo vệ gia đình quý vị.

HÃY TIÊM
PHÒNG CÚM NGAY
HÔM NAY.

Tìm hiểu các bước quý vị
có thể làm để ngăn ngừa
bệnh cúm.
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Bệnh cúm dễ lây lan từ người
này sang người khác. Bệnh cúm
có thể rất nghiêm trọng. Có
những điều đơn giản quý vị có
thể làm để bảo vệ bản thân, bạn
bè và gia đình cũng như cộng
đồng của quý vị khỏi bệnh cúm.
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1. Tiêm phòng cúm
hàng năm
Việc tiêm phòng cúm có thể giúp
quý vị không bị bệnh và ngay cả
khi quý vị bị cúm, các triệu chứng
của quý vị sẽ không trầm trọng.
Việc tiêm phòng cúm cũng có thể
giúp quý vị không lây bệnh cúm
cho người khác.

2. Không làm lây lan
bệnh cúm
Tránh xa người khác khi quý vị bị
bệnh. Liên hệ với bác sĩ của quý
vị để hỏi về việc làm xét nghiệm
cúm hoặc COVID-19.

3. Khẩu trang có thể
giúp ngăn chặn sự
lây lan
Khẩu trang cũng có thể giúp ngăn
chặn sự lây lan của bệnh cúm. Hãy
đeo khẩu trang khi quý vị không
thể giữ khoảng cách ít nhất 6 foot
(2m) với người khác. Nếu quý vị ho
hoặc hắt hơi, hãy che miệng bằng
khuỷu tay—đặc biệt là khi quý vị
không đeo khẩu trang. Quý vị cũng
có thể sử dụng khăn giấy. Không sử
dụng tay!

4. Rửa tay của
quý vị
Thường xuyên rửa tay bằng xà
phòng và nước ấm. Hoặc sử dụng
nước rửa tay khô có ít nhất 60%
cồn.

Many of the steps we take to
prevent COVID-19 can also
help prevent the flu. Taking
these steps AND getting
vaccinated are your best
protection against the flu.

PROTECT YOURSELF.
PROTECT YOUR FAMILY.

The flu spreads easily from
person to person. It can be
very serious. There are
simple things you can do
to protect yourself, your
friends and family, and your
community from the flu.

LEARN THE
STEPS YOU CAN
TAKE TO PREVENT
THE FLU.
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GET YOUR FLU
SHOT TODAY.
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Many of the steps we take to
prevent COVID-19 can also
help prevent the flu. Taking
these steps AND getting
vaccinated are your best
protection against the flu.

The flu spreads easily from
person to person. It can be

WHAT YOU NEED TO KNOW

very serious. There are
simple things you can do
to protect yourself, your
friends and family, and your

Learn the steps you can
take to prevent the flu.

community from the flu.
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PROTECT YOURSELF. PROTECT YOUR FAMILY.

1. Get a flu shot
every year
It can keep you from getting sick,
and even if you do get the flu,
your symptoms won’t be as bad.
It can also prevent you from
giving the flu to others.

2. Don’t spread
the flu
Stay away from other people when
you are sick. Contact your doctor
to ask about getting a test for flu or
COVID-19.

3. Masks can help
stop the spread
Masks can help stop the spread of
flu too. Wear one when you can’t
stay at least 6 feet away from others.
If you cough or sneeze, cover your
mouth with your elbow—especially
when you aren’t wearing a mask.
You can also use a tissue. Just
don’t use your hands!

4. Wash your
hands
Wash your hands often with
soap and warm water. Or use
hand sanitizer with at least
60% alcohol.

