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Tiếng Việt 

 

Lời khuyên để giữ sức khỏe 

 

Quận muốn thừa nhận rằng khi các chỉ thị và cập nhật mới được cung cấp bởi các quan chức y tế của chúng tôi về COVID-19, một phản ứng 

tự nhiên có thể là lo lắng, khiến chúng tôi cảm thấy dễ bị tổn thương và bất lực. Ngoài việc làm theo lời khuyên và mệnh lệnh của Cán bộ Y tế 

Công cộng, đây là một số mẹo giúp bạn thực hành chăm sóc bản thân trong thời gian này: 

 

1. Thói quen lành mạnh. Mặc dù điều này có vẻ đơn giản, nhưng bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nào cũng sẽ nói với bạn rằng 

ngủ ngon, ăn uống lành mạnh, uống nhiều nước và tập thể dục thường xuyên có thể giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn. Hãy xem 

xét hướng dẫn của Cán bộ Y tế Công cộng và hướng dẫn cách xa xã hội trong khi chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn. 

2. Giải độc kỹ thuật số. Liên tục xem hoặc nghe các báo cáo phương tiện truyền thông, đọc tin tức trực tuyến hoặc phương tiện truyền thông 

xã hội có thể dẫn đến nỗi sợ hãi và lo lắng ngoài ý muốn. Cố gắng giới hạn lượng tin tức của bạn vào một số nguồn đáng tin cậy và nhớ 

kiểm tra Phòng Y tế Công cộng của chúng tôi và các trang web của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh để biết các cập nhật chính của 

COVID-19. 

3. Chánh niệm. Có mặt và sống trong khoảnh khắc có thể giúp bạn giảm bớt lo lắng. Nếu bạn cần giúp làm dịu tâm trí, hãy thử nghe các ứng dụng 

chánh niệm hoặc nghe các tài nguyên trực quan. Và, hãy nhớ truy cập vào chương trình sức khỏe của bạn Dịch vụ sức khỏe tâm thần và sức 

khỏe hành vi nếu bạn bắt đầu cảm thấy quá sức. Các nhà cung cấp sức khỏe tâm thần và sức khỏe hành vi là các dịch vụ thiết yếu. 

4. Nhận thức bàn tay. Ngoài việc rửa tay đúng cách thường xuyên, hãy chú ý đến những gì bạn chạm vào, và làm sạch và khử trùng suốt cả ngày 

vì bàn tay của bạn là một cách chủ yếu để vi trùng xâm nhập vào cơ thể chúng ta. 

5. Bình thường hóa lời chào mới. Cùi chỏ khuỷu tay, gật đầu, năm cao ảo hoặc một nụ cười đẹp là những cách mới để chào hỏi người khác 

mà không cần phải bắt tay. Hãy thử và những người khác sẽ đánh giá cao sự chu đáo của bạn. 

 

Mặc dù đây không phải là một danh sách bao gồm tất cả, nhưng những lời khuyên này hy vọng sẽ cung cấp một số hành động bạn có thể kiểm 

soát trong thời gian này. 

 
 


