5 điều cần biết về đường dây nóng hỗ trợ
ca nhiễm COVID-19 của OHA
Gọi số 866-917-8881 nếu bạn có kết quả dương tính với COVID-19 và:
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Bạn muốn biết thêm thông tin về sức khỏe.
Bạn có thắc mắc về cách ly đối với bạn hoặc cách ly đối với
những người mà bạn đã tiếp xúc gần.
Bạn có thắc mắc về việc cho những người tiếp xúc gần của
mình biết họ có thể đã bị phơi nhiễm với COVID-19.
Bạn muốn biết thêm thông tin về những trợ giúp hoặc nguồn
lực nào có thể có sẵn trong khu vực của bạn.
Bạn cần phải cách ly và lo lắng về khả năng của bạn để làm
điều đó.
H. Điều gì xảy ra nếu tôi không nói được tiếng Anh?
OHA có nhân viên nói tiếng Tây Ban Nha, những người có thể giúp bạn và gia
đình bạn. Đối với các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha,
nhân viên của chúng tôi có thể tiếp cận và được đào tạo để sử dụng thông
dịch viên. Bạn cũng có thể tìm thấy thông tin hữu ích trong phần Câu hỏi
thường gặp của chúng tôi được tìm thấy ở đây, bằng 12 ngôn ngữ.
H. Tôi sẽ nói chuyện với ai?
Nhóm hỗ trợ ca nhiễm COVID-19 của OHA có nhân viên được đào tạo về điều
tra ca nhiễm và truy dấu người tiếp xúc, những người có thể cung cấp giáo
dục sức khỏe về COVID-19 và chia sẻ thông tin với bạn về cách giữ an toàn
cho bạn và những người thân yêu của bạn.
H. Tại sao tôi nên gọi điện?
Nhóm Hỗ trợ Ca nhiễm COVID-19 của OHA luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn và gia
đình bạn nếu bạn có thắc mắc về việc hiểu kết quả xét nghiệm dương tính của
mình hoặc cần trợ giúp với các nguồn lực cộng đồng. Vui lòng gọi điện cho
chúng tôi theo số 866-917-8881.
H. Đường dây nóng này có thể cung cấp cho tôi điều gì khác?
Thông tin về những nguồn lực nào có thể có sẵn gần bạn và khi nào cũng như
cách liên hệ với Cơ quan Y tế Công cộng Địa phương của bạn.
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