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Tin mới nhất từ Chính phủ WA: 
• Chính phủ tài trợ tiêm phòng cúm miễn phí cho những người từ 65 tuổi trở lên. 

• Lưu ý: Bạn được nhận vắc xin miễn phí, tuy nhiên có thể phải trả phí tư vấn. Xin hãy kiểm tra phí này 

tại nơi bạn đặt lịch hẹn. 

• Để được bảo vệ tốt nhất khỏi bệnh cúm, những người từ 65 tuổi trở lên được khuyến cáo nên chủng 

ngừa cúm hàng năm. Sau khi tiêm phòng, có thể mất đến hai tuần để cơ thể sinh ra kháng thể bảo vệ. 

• Theo tư vấn y tế mới đây, bạn có thể đề nghị tiêm vắc-xin cúm và vắc-xin COVID-19 cùng một lúc. 

• Chính phủ cho phép những người lao động trọng yếu được tiếp tục làm việc trong một số trường hợp 

nhất định và trong một khoảng thời gian nhất định, khi họ là người tiếp xúc gần, hay bị mắc Covid-19 

mà không có các triệu chứng. 

 
Hành động của Chung Wah Community Care: 
• Vẫn duy trì việc đeo mặt nạ và kiểm tra nhiệt độ tại Balcatta Hub, Northbridge Hub và Willetton Hub. 

• Các nhân viên đón khách từ nhà tới trung tâm sẽ kiểm tra và ghi lại nhiệt độ của từng khách trước khi 

khách lên xe. Khách hàng tới trung tâm với dịch vụ một kèm một sẽ được kiểm tra nhiệt độ trước khi 

vào trung tâm. 

• 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. 

• Trang bị đầy đủ PPE (Thiết bị Bảo vệ Cá nhân) cho nhân viên hỗ trợ tới cung cấp dịch vụ khi cần. 

• Công ty chúng tôi yêu cầu bắt buộc tiêm mũi COVID tăng cường đối với tất cả nhân viên hỗ trợ, cán bộ 

và tình nguyện viên. 

• Nhân viên hỗ trợ trọng yếu của chúng tôi đảm bảo: 

✓ Được tiêm phòng đầy đủ, bao gồm liều nhắc lại. 

✓ Không có triệu chứng, tích cực theo dõi các triệu chứng và ngừng làm việc nếu các triệu chứng tiến 

triển, 

✓ Báo cáo Xét nghiệm Kháng nguyên Nhanh (RAT) âm tính hàng ngày trước khi tới cung cấp dịch vụ 

cho khách hàng, 

✓ Đeo khẩu trang y tế khi làm việc trong và ngoài nhà của bạn, và khi đi một mình trên xe khi có thể, 

✓ Duy trì giãn cách xã hội ở nơi làm việc khi có thể, 

✓ Đi một mình đến nơi làm việc khi có thể, tránh các phương tiện giao thông công cộng và đi chung 

xe, 

✓ Cách ly khi không có mặt tại nơi làm việc 
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Cách bạn có thể giúp ngăn chặn sự lây lan của coronavirus: 
• Tất cả khách hàng, người tham gia dịch vụ và gia đình được khuyến khích tiêm vắc xin phòng ngừa 

cúm và tăng cường COVID khi đủ điều kiện. 

• Đeo khẩu trang khi nhận dịch vụ hoặc khi ra ngoài cộng đồng. 

• Ở nhà nếu bạn không khỏe và hãy thông báo với Nhân viên điều phối dịch vụ của bạn. 

• 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. 

• 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. 

• Hãy báo cho Điều phối viên dịch vụ biết nếu bạn không muốn nhân viên trọng yếu tới cung cấp dịch vụ 

cho bạn hoặc gia đình bạn. 


