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Covid-19

1

ENGLISH

Bắt buộc đeo khẩu trang
Obligation to wear a mask

Xin vui lòng giữ khoảng cách.
Please keep your distance.

Sốt
fever

Đau họng
sore throat

Ho
coughing

Ho khan
dry cough

Nhức mỏi cơ thể
pain in the limbs

Kiệt sức
exhaustion

Tiêu chảy
diarrhoea

Viêm kết mạc
conjunctivitis

Đau đầu
headache

Mất khứu giác và vị giác
loss of smell and taste

Khó thở khi gắng sức
shortness of breath during
exertion

Khó thở khi hơi gắng sức
shortness of breath during
slight exertion

Cơn ngạt thở
suffocation attacks

Đau tim
heart pain
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Tăm bông lấy mẫu
swab

Kiểm tra kháng thể
Antibody test

Kiểm tra nhanh
Rapid test

Bạn sẽ được thông báo khi có
kết quả
You will be notified when the
result is available.
Email/tin nhắn/điện thoại di
động
E-mail/SMS/Mobile Phone

Bạn phải cách ly.
You must be quarantined.

Sở y tế sẽ gọi cho bạn.

Bạn phải ở lại phòng khám.
You have to stay in the
hospital.

Cách ly
Isolation
www.medi-bild.de/hauptseiten/Materialien.html

Cách ly, bạn không được bước
vào phòng bệnh.
Isolation, you are not allowed
to enter the sickroom.

Sát khuẩn tay
hand disinfection

Đo thân nhiệt
taking temperature

Đo nồng độ ôxy trong máu
oxygen measurement

Kiểm tra chức năng phổi
lung function test

Cung cấp ôxy
oxygenation

Khu vực chăm sóc tích cực
intensive care unit
Hô hấp nhân tạo
artificial respiration
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The health department will
call you.
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