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Đại dịch cúm là dịch bệnh trên toàn thế giới của một dòng siêu vi cúm mới.
Trong thời gian có đại dịch cúm, hàng triệu người có thể mắc bệnh và thậm chí tử vong.
Sau đây là những việc mà quý vị có thể làm để Chuẩn Bị Sẵn Sàng Đối Phó với Đại Dịch Cúm:

r Sống lành mạnh: ăn uống đủ chất, tập thể dục hàng ngày và nghỉ ngơi thật nhiều.

r Rửa tay thường xuyên bằng xà bông và nước hoặc dùng chất khử trùng bàn tay.

r Tránh tiếp xúc với những người đau bệnh.

r Ho vào ống tay áo hoặc che miệng và mũi bằng khăn giấy.

r Lau chùi các bề mặt thông dụng bằng chất khử trùng.

r Ở nhà khi đau bệnh.

r Có kế hoạch ứng phó cho cả gia đình: Bàn bạc về nơi cần tới và người cần liên lạc nếu bị ly tán 

trong trường hợp khẩn cấp.

r Dự trữ thực phẩm, nước và các đồ tiếp liệu y tế với lượng đủ dùng trong hai tuần.

r Dự trữ các vật dụng để chữa các triệu chứng của bệnh cúm.

Chuẩn Bị Sẵn Sàng Đối Phó
với Đại Dịch Cúm

Để biết thêm thông tin về đại dịch cúm và những việc quý vị có thể làm để chuẩn bị ứng phó, 
xin tới trang mạng điện toán www.ct.gov/ctfluwatch hoặc gọi số 2-1-1
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Hãy Cảnh Giác, Chuẩn Bị Sẵn Sàng.
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