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.

Tìm hiểu các bước quý vị có thể làm để ngăn ngừa bệnh cúm.
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FluFacts
Bảo Vệ Bản Thân.
Bảo vệ gia đình quý vị.

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.
HÃY TIÊM PHÒNG CÚM NGAY HÔM NAY.


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.

