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Kính gửi các Bậc Cha/Mẹ,  
 
Nhằm bảo vệ tốt nhất cho bệnh nhân và cộng đồng của chúng ta, chúng tôi muốn cập nhật đến các bậc cha mẹ về các 
bước quan trọng mà chúng tôi đang thực hiện để bảo vệ con em quý vị tránh bị lây nhiễm COVID-19 và các bệnh khác. 
Những bước này được đưa ra theo khuyến cáo của CDC.  
 
Những hạn chế đặc biệt đối với khách đến thăm Inova Children’s Hospital:  

• Cha mẹ/người giám hộ hợp pháp không được xem là khách đến thăm. Chúng tôi hiểu vai trò quan trọng của quý 
vị đối với sức khỏe của con em mình.  

• Chúng tôi hoan nghênh và khuyến khích cha mẹ và người giám hộ ở lại qua đêm với trẻ.  
• Một số đơn vị có thể tăng cường thêm một số biện pháp hạn chế. Đội ngũ chăm sóc sức khỏe của quý vị sẽ phổ 

biến những hạn chế này cho quý vị.  
• Khách đến thăm ngoài cha mẹ và người giám hộ không được phép vào bệnh viện tại thời điểm này.  

 
Nếu quý vị bị ốm hoặc gần đây có đi đến khu vực có nguy cơ cao hoặc đã tiếp xúc trực tiếp với trường hợp 
được xác nhận mắc COVID-19, hãy ở nhà.  

• Nếu quý vị bị sốt hoặc ho, hãy ở nhà ít nhất 24 giờ sau khi hết sốt mà không sử dụng thuốc hạ sốt. 
• Nếu quý vị vừa trở về từ khu vực mà CDC khuyến cáo là có nguy cơ cao, vừa trở về từ du thuyền hoặc có tiếp 

xúc với người có kết quả dương tính với COVID-19, vui lòng thông báo điều này cho điều dưỡng của con em quý 
vị trước khi vào thăm.  

• Nếu quý vị có tiếp xúc với bất kỳ ai bị ốm, đặc biệt là những đứa trẻ khác ở nhà. Vui lòng thông báo cho điều 
dưỡng hoặc bác sĩ của quý vị biết, để chúng tôi xác định xem liệu có cần khuyến nghị thêm bất kỳ biện pháp 
phòng ngừa nào không.  

 
Rửa tay và sử dụng gel rửa tay khô THẬT NHIỀU!  

• Rửa tay là cách hiệu quả nhất để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh. 
• Sử dụng gel rửa tay khô trước khi bước vào phòng của con quý vị VÀ sau khi quý vị rời đi.  
• Sử dụng gel rửa tay khô trước VÀ sau khi chạm vào con quý vị hoặc bất cứ vật gì trong phòng mà trẻ tiếp xúc 

trực tiếp. Đồng thời nhắc nhở những ai tiếp xúc với con của quý vị cũng phải sử dụng ‘gel’ rửa tay khô.  
• Nếu có chạm vào mặt, mũi và tóc, hãy sử dụng gel rửa tay khô trước khi chạm vào bất kỳ vật gì khác.  

 
 
 
Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng trao đổi với bác sĩ hoặc điều dưỡng của con em quý vị.  
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