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STAY AT HOME/NO VISITORS: 
• Stay at home with your immediate family. Your 

immediate family is those who live in the same house 

and sleep there every night. 

 
• You should not have any visitors to your home. This 

includes family members who don’t live with you. 

 
• Don’t put your mother, grandmother, aunt or uncle at 

risk by visiting other family members. 

 
• Stay at home means stay at home. Don’t visit friends 

or family. The time for visits will come once we have 

stopped the virus from spreading. 

TESTING: 
• Get tested as soon as you feel unwell. If you feel unwell 

a few days after getting tested, go get tested again. You 

must get tested if you are a close or casual contact. 

 
• Just because you don’t have any symptoms, does not 

mean you don’t have COVID. You could still be very 
infectious. 

MASKS: 
• If you have to leave your home, you must have a mask 

with you at all times. 

 
• You need to wear it in communal areas of residential 

buildings, indoor areas such as supermarkets, and 

outdoors when around others such as in queues waiting 

for public transport or food. 

GENERAL: 
• We’re all in this together. We must look after each other. 

 
• Compliance is essential to protect you, your loved ones 

and your communities. 

 
• Together we can beat this virus and help stop the 

spread, but we need you to work with us. 

Ở nhà/không được có khách: 
Ở nhà với gia đình trực tiếp của bạn. Gia đình trực tiếp 
của bạn là những ai sống trong cùng một ngôi nhà và ngủ 

tại đó mỗi đêm. 
 

Bạn không nên có bất kỳ khách nào đến nhà của bạn. 

Điều này bao gồm các thành viên gia đình không sống với 

bạn. 

Đừng đặt mẹ, bà, cô, dì, chú hoặc bác của bạn vào tình 

trạng nguy hiểm bằng cách đến thăm các thành viên khác 

trong gia đình. 

Ở nhà có nghĩa là ở nhà. Đừng đi thăm bạn bè hoặc gia 
đình. Thời gian cho các sự thăm viếng sẽ đến một khi 

chúng ta ngăn chặn được sự lây lan của vi-rút. 

 
 

Xét nghiệm: 
Đi xét nghiệm ngay khi bạn cảm thấy không khỏe. Nếu 
bạn cảm thấy không khỏe vài ngày sau khi xét nghiệm, 

hãy đi xét nghiệm lại. Bạn phải đi xét nghiệm nếu bạn là 
người tiếp xúc gần hoặc tiếp xúc ngẫu nhiên (với người 

nhiễm bệnh). 
Chỉ vì bạn không có bất kỳ triệu chứng nào, không có 

nghĩa là bạn không bị nhiễm COVID. Bạn vẫn có thể 

truyền nhiễm. 

 

Khẩu trang: 
Nếu bạn phải rời khỏi nhà, bạn phải luôn luôn có khẩu 
trang bên mình. 

 
Bạn cần phải đeo khẩu trang trong khu vực chung của các 
tòa nhà dân cư, phía bên trong ví dụ như các siêu thị, và 

ngoài trời khi xung quanh những người khác chẳng hạn 

như đang xếp hàng chờ phương tiện giao thông công cộng 
hoặc thực phẩm. 

 
 

Tổng quát: 
Tất cả chúng ta đều ở trong hoàn cảnh này cùng nhau. 
Chúng ta phải chăm sóc lẫn nhau. 

 
Tuân thủ là điều cần thiết để bảo vệ bạn, những người 

thân yêu của bạn và cộng đồng của bạn. 

 
Cùng nhau chúng ta có thể đánh bại vi-rút này và giúp 

ngăn chặn sự lây lan, nhưng chúng tôi cần bạn làm việc 
với chúng tôi. 
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