PHÒNG Y TẾ CÔNG CỘNG

Quy trình sơ tán cháy rừng dành cho
người cách ly hoặc cô lập do Covid-19
Nếu bạn hoặc một thành viên trong gia đình đang cách ly hoặc cô lập
để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, vui lòng thực hiện các biện
pháp phòng ngừa sau:


Nếu có lệnh sơ tán, hãy làm như vậy ngay lập tức. Thực hiện theo tất cả các
hướng dẫn từ các nhân viên cứu hỏa.



Khi an toàn, hãy liên hệ với cơ quan y tế công cộng tại địa phương của bạn,
những người lẽ ra đã liên hệ với bạn về việc cách ly/cô lập của bạn. Họ có
thể có các giải pháp giúp bạn tiếp tục cách ly/cô lập nếu bạn được sơ tán.



Nếu bạn được hướng dẫn đến nơi trú ẩn hoặc không gian sơ tán khác, vui
lòng cho viên chức biết bạn đang ở trong tình trạng cách ly/cô lập để họ có
thể thực hiện các bước giúp bạn tránh xa những người sơ tán khác.



Luôn đeo khẩu trang khi ra ngoài nhà, hoặc nếu bạn có thể tiếp xúc với
những người không sống chung với mình.



Nếu bạn là người lớn tuổi hoặc người khuyết tật, hãy liên hệ với Aging and
Disabilities Resource Connection để biết thông tin về các nguồn lực 1-855ORE-ADRC (1-855-673-2372).



Thực hiện giãn cách ở mức độ lớn nhất có thể nếu bạn phải đi ra ngoài nhà
vì bất kỳ lý do gì, kể cả sơ tán.



Thông tin thêm về an toàn cháy rừng và sức khỏe của bạn có trên
healthoregon.org/wildfires. Các nguồn lực bổ sung có thể được tìm thấy bằng
cách gọi 2-1-1.

Khả năng tiếp cận tài liệu: Đối với các cá nhân bị khuyết tật hoặc các cá nhân không
nói được tiếng Anh, OHA có thể cung cấp thông tin ở định dạng khác, chẳng hạn như ở
bản dịch, in chữ lớn hay chữ nổi. Liên hệ với Mavel Morales theo số 1-844-882-7889,
711 TTY hoặc theo địa chỉ OHA.ADAModifications@dhsoha.state.or.us.
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