
Trong vài tuần qua tại California, quý vị đã thấy hoặc nghe nhiều về Chủng Vi-rút 

Corona Mới 2019, hay còn được gọi là COVID-19. Chúng tôi nhận ra rằng những tình 

huống như thế này có thể dẫn tới sợ hãi và lo lắng và cách tốt nhất để giải quyết vấn đề 

này là thông qua truyền thông, giáo dục và sự chuẩn bị trước. Quý vị sẽ tìm thấy thông 

tin dưới đây để giải đáp bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào nếu có.  Ngoài ra, Cơ Quan 

Chăm Sóc Sức Khỏe Quận Orange (Orange County Public Health) cũng đã lập Đường 

Dây Tham Khảo Sức Khỏe để tiếp nhận câu hỏi từ người dân về COVID-19. Nếu quý vị 

có thắc mắc, vui lòng gọi số (800) 564-8448. 

 

Hẹn Khám Tại Bệnh Viện: 
Tôi nghĩ mình bị nhiễm COVID-19, triệu chứng của bệnh này là 
gì? Làm sao để biết tôi có nên đến bệnh viện hay không? 
COVID-19 là một bệnh mới, trước đây chưa từng xuất hiện ở người. Mặc không biết tất 

cả mọi thứ về COVID-19 nhưng chúng ta vẫn biết nhiều về bệnh này. Thứ nhất, các 

triệu chứng thường nặng hơn các loại bệnh viêm nhiễm đường hô hấp thông thường. 

Các triệu chứng thường gặp nhất là sốt, ho, và khó thở. Ngoài ra, COVID-19 cũng có 

thể gây rát họng, tiêu chảy và đau nhức cơ.  Nếu quý vị nghĩ rằng mình đã bị phơi 

nhiễm và xuất hiện các triệu chứng này, hãy gọi cho bác sĩ để tham khảo về y 

tế.  Trung Tâm Kiểm Soát Dịch Bệnh khuyến nghị không nên đến phòng cấp cứu hoặc 

trung tâm chăm sóc khẩn cấp nếu quý vị bị bệnh nhẹ.  Thay vào đó, quý vị nên tự cách 

ly tại nhà. 

Các dấu hiệu cảnh báo khẩn cấp cần được chăm sóc y tế ngay lập tức là khó thở, đau 

dai dẳng hoặc cảm giác bị đè nén ở lồng ngực, bối rối hoặc không thể tỉnh dậy, hay môi 

bị tái.  Nếu quý vị có bất kỳ triệu chứng nào trong số các triệu chứng này, hãy đến 

phòng cấp cứu gần nhất hoặc gọi 911.  

 
Thực hiện phẫu thuật tại Trung Tâm Y Tế Orange Coast có an 
toàn không? 



Có, thực hiện phẫu thuật tại bệnh viện là an toàn. Sự an toàn của bệnh nhân, gia đình 

và nhân viên là điều tối quan trọng đối với chúng tôi. Xin hãy yên tâm rằng chúng tôi 

đang tuân thủ tất cả các chính sách kiểm soát lây nhiễm và hướng dẫn của Trung Tâm 

Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (Center for Disease Control and Prevention, 

CDC) để giảm thiểu tình trạng phơi nhiễm với Vi-rút corona. Tuy nhiên, để giảm thiểu 

nguy cơ lây nhiễm hơn nữa, chúng tôi đã đưa ra một quyết định khó khăn là tạm ngừng 

thực hiện một số phẫu thuật do bệnh nhân chọn dựa trên các tiêu chí và đánh giá lâm 

sàng của bác sĩ phẫu thuật. 

Nếu quý vị có một cuộc phẫu thuật được lên kế hoạch từ trước tại Trung Tâm Y Tế 

Orange Coast, vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ phẫu thuật để quyết định xem liệu quý vị có 

nên hoãn lại cuộc phẫu thuật đó hay không. 

 
Đến bệnh viện hoặc phòng khám theo lịch hẹn có an toàn không 
nếu tôi đang bị bệnh? 
Có, đến bệnh viện hoặc phòng khám theo lịch hẹn để được chăm sóc y tế là an toàn. 

Trung Tâm Y Tế Orange Coast đã triển khai thêm một số hạn chế dành cho khách 

viếng thăm trong thời gian này nhằm góp phần giảm thiểu sự lây lan của vi-rút và giữ 

cho bệnh nhân của chúng tôi được an toàn.  

Hơn nữa, do tình hình COVID-19 diễn biến nhanh nên chúng tôi đang cố gắng thực 

hiện “giữ khoảng cách cộng đồng” nhiều nhất có thể và giảm tất cả các tương tác 

không khẩn cấp. Chúng tôi khuyến nghị quý vị gọi điện cho bác sĩ để xác định xem liệu 

quý vị có nên tiếp tục đến bệnh viện không. 

 
Quy trình đăng ký như thế nào nếu tôi có lịch hẹn tại bệnh viện? 
Sau khi đăng ký, bệnh nhân sẽ được kiểm tra sàng lọc và đeo khẩu trang nếu xét thấy 

cần thiết. Quý vị có thể sẽ thấy nhân viên bệnh viện đeo khẩu trang bởi vì họ phải đảm 



bảo tuân thủ chính sách ngừa cúm của bệnh viện chúng tôi. Chính sách của chúng tôi 

là đeo khẩu trang cho bất cứ ai trong mùa cúm nếu họ chưa được tiêm vắc-xin ngừa 

cúm. Xin hãy yên tâm rằng nhà cung cấp dịch vụ y tế của quý vị đang trong tình trạng 

sức khỏe tốt, bởi vì chúng tôi tích cực khuyến khích nhân viên nghỉ ở nhà nếu họ có 

biểu hiện các triệu chứng hoặc đang bị bệnh. 

 
Trung Tâm Y Tế Orange Coast giữ an toàn cho bệnh nhân, khách 
và nhân viên khỏi Vi-rút Corona bằng cách nào? 
Chúng tôi sẽ kiểm tra sàng lọc bệnh nhân khi họ đến bệnh viện của chúng tôi, và những 

bệnh nhân bị nghi nhiễm được xác định cần chăm sóc nội trú sẽ được đưa vào cách ly 

ngay lập tức.  Mỗi nhân viên của bệnh viện đang kiểm tra sàng lọc và/hoặc điều trị cho 

những bệnh nhân bị nghi nhiễm đều phải thực hiện theo hướng dẫn của Trung Tâm 

Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC), thực hiện các bước chủ động để bảo vệ 

nhân viên, bác sĩ, bệnh nhân của chúng tôi và cộng đồng. 

 
Nếu tôi nghĩ mình bị nhiễm Chủng Vi-rút Corona Mới thì tôi có 
thể đến Phòng Cấp Cứu để xét nghiệm không? 
Nếu quý vị đang bị ốm nặng và cần được khám, điều vô cùng quan trọng là cần phải 

gọi cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trước khi đến Phòng Cấp Cứu để họ 

có thể hướng dẫn quý vị cách chăm sóc thích hợp nhất, và thực hiện các biện pháp 

phòng ngừa để bảo vệ các bệnh nhân khác, khách và nhân viên. Các xét nghiệm chỉ 

được thực hiện với bệnh nhân đã được kiểm tra sàng lọc và bị nghi nhiễm vi-rút. Để 

biết thêm thông tin chi tiết về Vi-rút Corona, và trao đổi về vấn đề kiểm tra sàng lọc, vui 

lòng liên hệ với Đường Dây Giới Thiệu Dịch Vụ Y Tế của Quận Orange theo số (800) 

564-8448. 

 
Tôi muốn quyên góp cho bệnh viện. Bệnh viện có nhận đồ quyên 
góp vật tư hoặc bữa ăn không? 
Ngay lúc này, đội ngũ nhân viên y tế tại MemorialCare đã có những vật tư cần thiết để 

bảo vệ chính mình và người khác bởi vì họ đang chăm sóc những bệnh nhân bị nhiễm 

COVID-19. Tuy nhiên, với số bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 tăng lên hằng ngày và sự 



hào phóng của cộng đồng, MemorialCare sẽ đón nhận sự giúp đỡ từ các doanh nghiệp 

và cộng đồng sẵn lòng quyên góp thiết bị vật tư. Điều này giúp đảm bảo rằng thiết bị 

vật tư sẽ sẵn sàng nếu cần trong những ngày và tuần sắp tới để bảo vệ nhân viên và 

bệnh nhân. Quý vị có thể tìm thấy thông tin về các loại quyên góp được chấp nhận và 

nơi giao đồ quyên góp trên trang web của chúng tôi tại 

www.memorialcare.org/donations-needed. 

 

Đến Bệnh Viện: 
Bệnh viện hoặc Khoa Cấp Cứu có cho khách viếng thăm không? 
Là một phần trong cam kết của chúng tôi nhằm đảm bảo môi trường an toàn cho bệnh 

nhân, gia đình và nhân viên của chúng tôi, MemorialCare đã cập nhật chính sách dành 

cho khách đến thăm trong bối cảnh ứng phó với tình hình hiện tại của COVID-19 (Vi-rút 

corona). Để ứng phó với tình hình hiện tại của COVID-19 trong cộng đồng và đáp lại lời 

kêu gọi thực hiện các biện pháp hạn chế của Thống Đốc Newsom, chúng tôi sẽ tạm 

thời ngưng không cho khách đến thăm trực tiếp bệnh nhân. Quyết định tạm thời ngưng 

không cho khách đến thăm bệnh nhân rất khó khăn và chỉ được đưa ra sau khi chúng 

tôi đã cân nhắc kỹ. 

Chúng tôi khuyến khích các thành viên gia đình và bạn bè sử dụng các phương thức 

khác để tương tác với người thân, chẳng hạn như gọi điện thoại và sử dụng điện thoại 

di động để gọi thoại và video trên các ứng dụng như Facetime và Skype. 

Chúng tôi hiểu rằng có những thời điểm mà sự hiện diện của khách đến thăm hoặc 

thành viên gia đình đóng vai trò quan trọng. Khách thuộc các ngoại lệ liệt kê dưới 
đây sẽ được phép viếng thăm tại bệnh viện: 
• Bất kỳ bệnh nhân nào đang ở giai đoạn cuối của cuộc đời có thể có hai (2) người đến 

thăm 

• Bệnh nhân nhi ngoại trú có thể có một (1) phụ huynh/người giám hộ hợp pháp đến thăm 

• Bệnh Nhân Nhi Nội Trú và bệnh nhân Phòng Cấp Cứu (dưới 18 tuổi) có thể có một (1) 
phụ huynh/người giám hộ hợp pháp đến thăm 



• Bệnh nhân NICU (trẻ sơ sinh) có thể có hai (2) phụ huynh/người giám hộ hợp pháp đến 
thăm 

• Bệnh nhân Phòng Chuyển Dạ/Sinh Con và Bà Mẹ/Trẻ Sơ Sinh có thể có một (1) người 
hỗ trợ đến thăm 

• Bệnh nhân là người phụ thuộc có năng lực quyết định hoặc thể chất bị hạn chế có thể có 
một (1) người đến thăm  

• Một (1) người đến thăm có thể tạm thời được lấy thông tin/lịch sử buồng bệnh quan 
trọng, hỗ trợ trong trường hợp có hành vi gây rối, hoặc hỗ trợ bệnh nhân có trạng thái 
tâm thần bất thường 

Xin lưu ý rằng khách đến thăm được phê duyệt phải thực hiện theo hướng dẫn sau 

đây: 

• Khách đến thăm sẽ được kiểm tra sàng lọc, và không được vào trong nếu họ có các triệu 
chứng nhiễm trùng đường hô hấp (sốt, chảy nước mũi, ho, khó thở) 

• Khách phải ở trong phòng của bệnh nhân trong suốt thời gian đến thăm. Khách 
đến thăm phải rời trung tâm y tế ngay khi rời khỏi phòng của bệnh nhân 

• Khách dưới 16 tuổi sẽ không được phép vào thăm ngoại trừ những trường hợp đặc biệt 
 

Có phải bệnh nhân của Khoa Cấp Cứu đều được kiểm tra các 
triệu chứng hô hấp không? 
Có, tất cả các bệnh nhân của Khoa Cấp Cứu đều được kiểm tra các triệu chứng hô hấp 

tại lối ra vào Khoa Cấp Cứu. Tùy vào các triệu chứng và đánh giá, bác sĩ tại khoa cấp 

cứu sẽ chỉ định các bước thực hiện tiếp theo cho từng bệnh nhân. 

Chúng tôi xin lỗi vì chúng tôi cần phải tạm thời sửa đổi chính sách dành cho khách và 

rất mong sẽ áp dụng lại chính sách thông thường khi nguy cơ lây lan COVID-19 không 

còn là mối lo ngại lớn nữa. 

 
TẤT CẢ khách đến thăm đều phải đeo khẩu trang chứ? 
Đúng vậy, tất cả các khách đến thăm ngoại lệ đều phải đeo khẩu trang. Điều quan trọng 

nhất để giảm thiểu sự lây lan của vi-rút cho bệnh nhân của chúng tôi và những người 



thân yêu của quý vị là tất cả khách đến thăm đều phải đeo khẩu trang xuyên suốt 

chuyến thăm. 

 
Khách đến thăm có nên đeo khẩu trang khi họ ở trong phòng của 
bệnh nhân không? 
Có, bất kể tình trạng sức khỏe của bệnh nhân hay khách đến thăm như thế nào thì họ 

vẫn nên đeo khẩu trang. 

 
Khẩu trang nên được đeo cả ngày hay thay thường xuyên? 
Thay khẩu trang thường xuyên là điều không cần thiết. Khách đến thăm có thể dùng 

một chiếc khẩu trang cho cả ngày. 

 
Có dịch vụ bữa ăn cho khách đến thăm không? 
Chúng tôi hiện vẫn phục vụ bữa ăn theo khay cho khách đến thăm. Chúng tôi cung cấp 

các bữa ăn trong thời gian từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Vui lòng nhờ y tá trợ giúp về vấn 

đề này. 

 
Có phải khách đến thăm có quyền sử dụng nhà ăn trong thời 
gian này không? 
Không. Để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn cho người thân yêu của quý vị, điều quan 

trọng là quý vị cần phải ở trong phòng của bệnh nhân xuyên suốt chuyến thăm. Sau khi 

rời khỏi phòng của bệnh nhân, quý vị cần phải rời khỏi cơ sở. 

 
Tôi có thể mua thêm thuốc theo toa mà tôi đang dùng tại Hệ 
Thống Nhà Thuốc Ngoại Trú của MemorialCare không? 
Nếu quý vị cần thuốc được kê đơn, vui lòng liên hệ với nhà thuốc. Nếu quý vị dùng hết 

số thuốc mua thêm, nhà thuốc sẽ giúp quý vị liên hệ với bác sĩ. Hỏi bác sĩ và/hoặc nhà 

thuốc xem có dịch vụ giao thuốc cho quý vị không. 

Tiếp tục uống tất cả các loại thuốc hiện tại trừ khi có chỉ dẫn khác của bác sĩ. 

 



Có phải các lớp học, sự kiện và chương trình tham quan bệnh 
viện của MemorialCare đang được hoãn lại không? 
Chúng tôi đã hoãn lại hầu hết các lớp học và sự kiện cho đến khi có thông báo thêm. 

 
Tôi vẫn có thể hiến máu chứ? 
Tất nhiên rồi. Những người khỏe mạnh và không có dấu hiệu mắc bệnh về đường hô 

hấp đều có thể hiến máu. Vui lòng liên hệ với Trung Tâm Hiến Máu của chúng tôi theo 

số (949) 452-3158 để biết thêm thông tin. 

 
Tại sao các lối vào bệnh viện đều bị đóng? 
Vì chúng tôi tiếp tục bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của bệnh nhân, khách và nhân viên 

nên chúng tôi đã đóng các lối vào sau đây trong khuôn viên bệnh viện tại thời điểm này: 

• Các lối vào sân nhà ăn trong toàn bệnh viện 

• Lối vào bên hông và đằng sau Khu Vực Chăm Sóc Bệnh Nhân 

Cảm ơn quý vị đã hợp tác và hỗ trợ chúng tôi để chúng tôi tiếp tục đảm bảo sức khỏe 

và sự an toàn của mọi người tại Trung Tâm Y Tế Orange Coast. 

 

Thông Tin Chung về COVID-19: 
Tôi có thể làm gì để giữ an toàn cho bản thân, gia đình và bạn 
bè? 
Cũng giống như các bệnh khác, quý vị có thể bảo vệ bản thân mình khỏi vi-rút corona 

bằng cách duy trì các biện pháp thực hành tương tự như khi quý vị thực hiện trong mùa 

cúm hoặc bất cứ khi nào quý vị gặp gỡ một người nào đó đang mắc bệnh đường hô 

hấp. 

• Thực hành vệ sinh tay phù hợp 

• Dùng khuỷu tay để che miệng và mũi của quý vị khi ho, chứ không phải bàn tay 

• Tránh chạm tay vào mắt, mũi và miệng của quý vị 

• Tránh tiếp xúc gần với bất cứ ai có biểu hiện các triệu chứng của bệnh đường hô hấp 



• Nghỉ ở nhà nếu quý vị đang bị bệnh 

• Làm sạch và khử trùng các đồ vật và bề mặt thường xuyên tiếp xúc bằng chai xịt vệ sinh 
gia dụng thông thường hoặc khăn lau 

• Luôn cập nhật thông tin - vui lòng kiểm tra trang web của Trung Tâm Kiểm Soát và 
Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) thường xuyên để biết thông tin cập nhật mới nhất 

 
COVID-19 có gây nguy hiểm cho phụ nữ đang mang thai hoặc 
cho con bú và con của họ không? 
COVID-19 là bệnh mới và chúng tôi vẫn đang tìm hiểu về cách bệnh này lây lan. Để 

biết thông tin mới nhất, truy cập trang Mang Thai và Cho Con Bú của 

CDC: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/pregnancy-
breastfeeding.html 
 

 

Thông tin khác về Vi-rút Corona 
Vui lòng truy cập trang web của CDC hoặc liên hệ với đường dây Giới Thiệu Dịch Vụ 

Y Tế Công Cộng của Quận Orange theo số (800) 564-8448. 
 


