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Lưu Ý Người Nhận và Cung Cấp Dịch Vụ Hổ Trợ Tại Gia: Xin vui long Đọc Tai
liệu Quan Trọng Nầy về Đề Phong Phổ Quat .
Sở Dịch Vụ Người Lớn, Người Gia va Bảo Hiểm Medi-Cal, Chương Trình Dịch Vụ Hổ Trợ Tại
Gia (IHSS) muốn thong bao va chỉ dẫn quy vị về những phương cach ma quy vị, những người
cung cấp hay tiếp nhận dịch vụ IHSS, nen sữ dụng hằng ngay để phong ngừa nhiểm phảỉ vi
trung, vi-rut, vi khuẩn, va cac bệnh truyền nhiểm như la cac chứng bệnh lien hệ với bệnh
AIDS va bệnh viem gan.
Ở mặt sau la bai đang quan trọng mo tả những Đề Phong Phổ Quat ma quy vị nen sữ dụng
để bảo vệ lấy mình. Khi cung cấp dịch vụ hổ trợ tại gia, quy vị co thể chung đụng với người
nhận dịch vụ có mang bệnh truyền nhiểm. Điều quan trọng la tự bảo vệ để tranh khỏi bị lay
bệnh. Đồng thời, nếu quy vị co bệnh truyền nhiểm, thì điều quan trọng la bảo vệ cho những
người chung quanh khỏi bị lay nhiểm.
Xin vui long đọc bai đang ở mặt sau một cach cẩn thận va lưu giử nơi thuận tiện để co thể
tham khảo thường xuyen. Những Biện Phap Đề Phong Phổ Quat giup bảo vệ người nhận
dịch vụ IHSS, người cung cấp dịch vụ IHSS, than nhan trong gia đình, bạn be va những
người khac khỏi bị lay nhiểm. Xin cam ơn quy vị đa lưu y đến vấn đề quan trọng nầy.

Nội dung tài liệu trong bài đăng đính kèm và văn thư truyền đạt nầy sẽ được xem xét lại
định kỳ và sẽ thay đổi khi có những tin tức mới về y tế. Tư liệu nhằm phổ biến và hướng
dẫn và KHÔNG nhằm thay thế sự thẩm định y khoa, lời khuyên, định bệnh hay trị liệu của
chuyên gia chăm sóc sức khỏe.
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Đề Phòng
Phổ Quát cho Người
Cung Cấp Dịch Vụ

Gì?

Biện Pháp Đề Phòng Phổ Quát là

Biện Phap Đề Phong Phổ Quat la những chỉ dẫn cho quy vị tuan thủ
để ngan ngừa lay nhiểm lan tran, kể cả bệnh cum va cac chứng bệnh
lay truyền qua khong khì. Một cach đơn giản la sữ dụng cac biện
phap đề phong khi tiếp xuc với mau va chất nước từ cơ thể của MỌI
người, bất luận co biết người đo co bị bệnh truyền nhiểm nao đo hay
khong. Sữ dụng cac Biện Phap Đề Phong Phổ Quat sẽ bảo vệ cho quy
vị khỏi bị lay những chứng bệnh truyền nhiểm như la HIV hay Viem
Gan B va C. Nhận thức được cac chỉ dẫn về Đề Phong Phổ Quat sẽ bảo
vệ quy vị va kết quả la bớt được bệnh tật cho quy vị va cho người ma
quy vị cham soc tại gia thuộc chương trình IHSS .

Tôi Cần Có Những Đề Phòng Gì Khi Chăm Sóc Người Nào Đó?

1. Rửa tay với xa phong va dưới voi nước chảy đều đặng suốt ngay
lam việc. Những bệnh truyền nhiểm thong thường co thể lay qua
rac rưởi va đồ phế thải thường thấy ở chổ lam việc. Tức tốc tẩy trừ
vết mau va cac chất thải từ cơ thể của người khac dình tren da của
quy vị bằng cach rửa sạch với xa phong va dưới voi nước chảy.
Rửa tay trước va sau khi nấu an, cham soc ca nhan va lam cac
thao tac lau chui nha, va sau khi va chạm cơ thể với người khac.
2. Tranh đam chìch với vật gì co vấy mau của người khac.
3. Khi thao tac bằng tay TẤT CẢ chất phế thải từ cơ thể người khac,
đặc biệt la nước tiểu, chất nhờn am đạo, đờm, hay mau, thì mang
dụng cụ bảo vệ, bao gồm khẩu trang, bao tay, ao choang va dụng
cụ bảo vệ mắt. Luon luon rửa tay với xa phong va voi nước chảy
khi xong việc..
4. Cẩn thận vức bỏ vật rac rưới co chứa chất phế thải từ cơ thể va vật
nhọn. Sữ dụng thung đặt biệt co tấm lot bằng nhựa để vức bỏ đồ
co vấy mau hay chất thải từ cơ thể co vấy mau.
5. Giặt ao quần dơ bẩn trong may giặt với nước NONG, va sấy kho
trong may sấy với nhiệt độ CAO.
6. Khi vất bỏ vật dụng ben nhọn như dao cạo, thì sữ dụng thung
chứa loại khong dể bị rach hay bị đam thung. Đừng uốn cong, bẻ
hay dung lại cac kim chìch. Cẩn thận với cac lưởi trìch đo tiểu
đường để tranh bị đam chìch.
7. Lau chui mặt bằng co vấy mau hay chất thải từ cơ thể co vấy mau
với dung dịch 1:10 thuốc tẩy va nước trộn chung mới mổi ngay.
Rửa bat đìa va đồ dung nấu an với nước nong trộn xa phong.
Trang lại với nước nong va để cho kho tự nhien trong khong khì.
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Chích ngừa Viêm Gan B nếu quý vị là người cung cấp dịch vụ.

