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GIỮ SỨC KHỎE KHI TRỜI NÓNG 

Mỗi năm, thời tiết nóng và các đợt gió nóng thường gây ra đau yếu, nhập viện 
và đôi khi dẫn đến tử vong. Điều quan trọng là mọi người nên biết đến các dấu 
hiệu và triệu chứng của đau yếu có liên quan đến nắng nóng, để nhận ra và chữa 
trị kịp thời cho những người bị ảnh hưởng. 

Cách tốt nhất để ngăn ngừa các chứng bệnh liên quan đến nắng nóng là nên 
uống nhiều nước và giữ cho bản thân luôn được mát. Nên ghi nhớ những điều 
sau đây để giữ cho quý vị và những người khác mạnh khỏe và an toàn trong 
mùa nóng bức: 

 Xem dự báo thời tiết để biết khi nào thời tiết sẽ nóng. 
 Uống nhiều nước. 
 Sử dụng quạt hoặc máy điều hòa (để mức độ ‘mát’). 
 Làm hạ nhiệt độ bằng cách tắm bồn hoặc vòi sen. 
 Tránh đi ra ngoài khi trời quá nóng. 
 Nếu ra ngoài, mặc quần áo màu nhạt, rộng rãi. Đội nón và thoa kem 

chống nắng (SPF30+). Thoa lại kem chống nắng sau mỗi 2 tiếng. 
 Kéo rèm, màn sáo, và đóng cửa sổ để giữ cho nhà được mát. 
 Mở cửa sổ vào buổi tối cho không khí mát vào (nếu an toàn). 
 Hỏi thăm gia đình, bạn bè và những người già. 
 Tránh đưa em bé và các cháu nhỏ ra ngoài khi trời quá nóng. 
 Không bao giờ để trẻ em và thú nuôi trong xe đang đậu. 
 Nếu quý vị cảm thấy không khỏe, hãy nói cho dược sĩ hoặc bác sĩ của quý 

vị biết. 

 Nếu quý vị hoặc một người nào đó quý vị biết cảm thấy rất mệt, hãy đi bệnh 
viện ngay hoặc gọi 000 để xe cứu thương đến. 
 

 

6 BƯỚC ĐƠN GIẢN ĐỂ BẢO VỆ QUÝ VỊ VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU 
CỦA QUÝ VỊ TỪ VI-RÚT CORONA (COVID-19) 

Mặc dù hiện thời không có thuốc chủng ngừa vi-rút corona, nhưng có những 
cách đơn giản mà tất cả chúng ta có thể ngăn chặn vi-rút này lây lan. 

 

Hãy giữ khoảng cách từ những người khác 
nếu quý vị bị bệnh HOẶC nếu họ bị bệnh. 

Tránh tiếp xúc gần gũi như bắt tay, ôm và hôn. 

 

Hãy ở nhà đừng đi làm và đừng đi học 
nếu quý vị không khỏe. 

Đừng đi mua sắm hoặc sử dụng phương tiện 
giao thông công cộng cho đến khi quý vị 

cảm thấy khỏe hơn. 

 

Hãy rửa tay của quý vị thường xuyên, 
đặc biệt là sau khi đi vệ sinh, hỉ mũi 

và cầm khăn giấy (tissues) đã sử dụng. 

 

Hãy che miệng khi ho và hắt hơi. 
Ho và hắt hơi vào khăn giấy sạch hoặc 

che bằng khuỷu tay của quý vị. 

 

Tránh sờ tay vào mặt, mắt, mũi và miệng 
của quý vị, và đừng cầm thực phẩm 
trừ phi quý vị đã rửa tay của mình. 

 

Lau sạch các bề mặt mà quý vị 
thường xuyên chạm tay vào như bồn rửa mặt  
trong phòng tắm và bồn rửa chén trong bếp. 
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