Trong khi có lệnh phải ở trong nhà tại Vùng Vịnh để ngăn chặn sự lây lan của Coronavirus
(COVID-19), Gardner Health Services vẫn mở cửa và cam kết tiếp tục cung cấp dịch vụ cho bệnh
nhân và khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi quyết tâm giữ cho bạn và những người thân yêu của
bạn được khỏe mạnh và an toàn.
PHẢI LÀM GÌ NẾU BẠN CẢM THẤY NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC KHỎE
Nếu bạn hiện đang trải qua bất kỳ triệu chứng nào, vui lòng liên hệ với Trung Tâm Gọi.
(408) 457-7100
8:00 SÁNG - 5:00 CHIỀU
Thứ Hai - Thứ Bảy
Bạn sẽ được tùy chọn truy cập qua điện thoại để tránh tiếp xúc và cho phép bạn vẫn ở lại nơi trú ẩn
trong nhà.
Vui lòng làm theo các biện pháp được khuyến nghị để kiểm soát nhiễm bệnh:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tuân thủ nghiêm ngặt lệnh trú ẩn tại chỗ bên trong nhà.
Thực hành việc giữ khoảng cách xã hội.
Ở nhà khi bạn bị bệnh.
Tránh tiếp xúc với những người bị bệnh.
Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước trong 20 giây.
Sử dụng nước khử trùng tay khi có sẵn.
Không chạm vào miệng, mũi hoặc mắt bằng tay chưa rửa.
Đừng đến phòng cấp cứu cho các triệu chứng thông thường. Trước hết liên hệ với Trung Tâm
Gọi tại số (408) 457-7100.

LÊN LỊCH VÀ GIỮ CUỘC HẸN HIỆN CÓ
Nếu bạn có một cuộc hẹn trực tiếp đã được lên lịch, cuộc hẹn này có thể được chuyển đổi thành một
cuộc thăm viếng qua điện thoại khi áp dụng. Bác sĩ lâm sàng sẽ quyết định sau cuộc nói chuyện qua
điện thoại đó, nếu được khuyên là cần có một cuộc hẹn trực tiếp thì sẽ có người liên lạc với bạn để
sắp xếp cho cuộc hẹn đó.
CHĂM SÓC CHO CÁC TRIỆU CHỨNG KHÔNG CÓ LIÊN QUAN ĐẾN COVID -19
Chúng tôi khuyến khích bạn đi khám nếu các triệu chứng của bạn không liên quan đến COVID -19.
Trong tất cả các lần kiểm tra, qua điện thoại hoặc gặp trực tiếp, vui lòng đảm bảo là thông tin mà bạn
cung cấp cho người khám sàng lọc là chính xác. Thông tin không chính xác gây nguy hiểm cho nhân
viên của chúng tôi và các bệnh nhân và khách hàng dễ bị tổn thương khác.
Để lên lịch cho cuộc hẹn của bạn, vui lòng liên hệ với Trung Tâm Gọi theo số (408) 457-7100.
Cảm ơn bạn,
Gardner Health Services

