
Như mọi người đều biết, việc nhận biết sớm các triệu chứng COVID-19 có thể làm giảm 
đáng kể nguy cơ truyền bệnh từ người này sang người khác.

Một số triệu chứng của COVID-19 đã được biết đến rộng rãi và một số triệu chứng 
thì ít phổ biến hơn, nhưng điều quan trọng là bạn cần nhớ đến từng triệu chứng 
này trước khi đi làm:

r Sốt (thân nhiệt từ 100 độ F trở lên)
r Khó thở
r Ho khan
r Đau họng
r Chảy nước mũi hoặc nghẹt mũi
r Các triệu chứng về dạ dày-ruột, như buồn nôn, 
     nôn hoặc tiêu chảy
r Mất khứu giác hoặc vị giác
r Mất cân bằng, như chóng mặt
r Đau cơ
r Yếu, mệt mỏi toàn thân
r Ớn lạnh (đôi khi có kèm run rẩy)
r Đau đầu

Và tất nhiên là mọi trường hợp tiếp xúc gần mà không được bảo vệ gần đây với bệnh 
nhân đã được xác nhận dương tính với COVID-19.

Nếu bạn đang bị bệnh, bao gồm các triệu chứng của COVID-19, bạn nên ở nhà và tránh 
xa nơi làm việc hoặc môi trường công cộng, và tìm kiếm dịch vụ thăm khám, đánh giá từ 
nhà cung cấp dịch vụ y tế hoặc dịch vụ chăm sóc sức khỏe ảo.

Hãy cùng nhau nâng cao trách nhiệm để đảm bảo rằng không ai tới nơi làm việc trong khi 
đang bị bệnh.

Cảm ơn bạn đã cam kết làm mọi điều có thể để giữ cho đội ngũ nhân viên, khách 
hàng và các vị khách của chúng ta an toàn!

Tự Khám Sàng Lọc Hàng Ngày
Giữ An Toàn Cho Bản Thân Và Người Khác
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Hãy tự khám  
sàng lọc mỗi ngày 
trước khi đi tới bất 

kỳ địa điểm nào của  
công ty.


