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Tin mới nhất từ Chính phủ WA: 

• Mũi chủng ngừa COVID tăng cường mùa đông hiện đã bắt đầu cung cấp cho các nhóm nguy cơ cao 

hơn： 

1. Người lớn từ 65 tuổi trở lên 

2. Cư dân của các cơ sở chăm sóc người già hoặc người khuyết tật 

3. Những người là thổ dân và dân đảo Torres Strait từ 50 tuổi trở lên 

4. Người từ 16 tuổi trở lên bị suy giảm miễn dịch nghiêm trọng 
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Hành động của Chung Wah Community Care: 
• Giám sát chặt chẽ môi trường dịch vụ của Chung Wah CC để đảm bảo an toàn cho tất cả nhân viên, 

tình nguyện viên và khách hàng / người tham gia. 

• Giám sát chặt chẽ tình trạng sức khỏe nói chung của tất cả nhân viên, tình nguyện viên và khách 

hàng / người tham gia và cung cấp các hướng dẫn liên quan khi có tình huống liên quan đến COVID. 

 
 

Cách bạn có thể giúp ngăn chặn sự lây lan của coronavirus: 
• Đeo khẩu trang khi nhận dịch vụ hoặc khi ra ngoài cộng đồng. 

• Tuân thủ nguyên tắc vệ sinh hô hấp và ho: ho hoặc hắt hơi vào khăn giấy và vứt bỏ khăn giấy ngay lập 

tức, hoặc ho / hắt hơi vào chỗ cong của khuỷu tay, thực hiện vệ sinh tay. 

• Vệ sinh và giặt là: thường xuyên vệ sinh môi trường và thiết bị, xử lý an toàn đồ vải và chất thải. 

• Lập tức thông báo cho Điều phối viên dịch vụ của bạn nếu bạn hoặc gia đình của bạn có triệu chứng, 

tiếp xúc gần và cách ly, hoặc bạn đã xét nghiệm COVID dương tính. 


