COVID-19 và bệnh nhân của Northwest Kidney Centers
Ngày 5 tháng 3 năm 2020
Đây là thông tin cập nhật về cách Northwest Kidney Centers hoạt động để giúp quý vị
không bị nhiễm bệnh và giúp quý vị lọc máu thoải mái, được hướng dẫn bởi một
nhóm từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (Centers for Disease Control
and Prevention). Tất cả chúng ta cần bảo vệ bản thân và người khác trong thời kỳ
bệnh dịch COVID-19.
Northwest Kidney Centers đang làm gì
• Chúng tôi sàng lọc tất cả bệnh nhân và người đến thăm khi họ đến về bất kỳ biểu
hiện mới nào như sốt, ho, đau họng hoặc khó thở.
• Nếu ai đó có triệu chứng, họ đeo khẩu trang để lọc máu. Nhóm chăm sóc của họ
đeo khẩu trang và kính che mặt cùng với áo khoác và găng tay, và áo choàng bảo
hộ trong một số trường hợp nhất định.
• Chúng tôi thường xuyên vệ sinh, sử dụng các sản phẩm tiêu diệt virus corona gây
ra COVID-19.
• Chúng tôi đang hợp tác tích cực với Public Health – Quận Seattle & King và Trung
tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (Centers for Disease Control and
Prevention, CDC).
Quý vị nên làm gì
• Giữ vệ sinh tay tuyệt đối. Che miệng khi ho và hắt hơi. Vứt khăn giấy đã sử dụng
vào thùng rác.
• Vệ sinh và khử trùng những vật quý vị chạm vào thường xuyên. Thường xuyên
phun vệ sinh hộ gia đình hoặc lau sạch.
• Hãy đến lọc máu!
• Nếu quý vị bị bệnh, gọi cho trung tâm của mình trước khi quý vị đến lọc máu. Điều
đó sẽ cho phép chúng tôi chuẩn bị trước để lọc máu cho quý vị một cách an toàn.
• Nếu quý vị bị bệnh và đã tiếp xúc với bất kỳ ai có liên quan đến COVID-19, thì điều
cực kỳ quan trọng là cho chúng tôi biết.
Nơi tìm thông tin đáng tin cậy
• Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật (Centers for Disease Control and
Prevention, CDC):
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
•

Public Health – Quận Seattle-King:
https://kingcounty.gov/depts/health/communicable-diseases/disease-control/novelcoronavirus.aspx

•

Tổ chức Y tế Thế giới (World Health Organization):
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

•

Nhóm chăm sóc của quý vị tại Northwest Kidney Centers

Giữ cho quý vị an toàn, khỏe mạnh và thoải mái là điều chúng tôi ưu tiên nhất.

