Austin- Quận Travis
Cơ Sở Cách Ly COVID-19
Austin & Quận Travis đã lập một Cơ Sở Cách Ly, cung cấp nơi ở trú ngụ và các
dịch vụ miễn phí cho những người không có khả năng tự cách ly một cách an
toàn do COVID-19

Những dịch vụ nào được cung cấp tại
ISOFAC?

Ai hội đủ điều kiện sử dụng ISOFAC?
Bất kỳ người nào không có một nơi để tự cách ly
một cách an toàn, và hội đủ một trong các tiêu
chí sau đây:
• Những người cần tự theo dõi do tiếp xúc với
nguồn bệnh COVID-19 (tiếp xúc trong phạm
vi 6ft với một bệnh nhân COVID-19 hơn 1
phút, mà không có PPE thích hợp)
• Những người có các triệu chứng giống như
COVID-19, nhưng chưa được xét nghiệm
• Những người có các triệu chứng COVID-19 và
đang chờ kết quả xét nghiệm
• Những người đã xét nghiệm dương tính với
COVID-19
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Nơi trú ngụ
Các bữa ăn
Các sản phẩm vệ sinh
Khẩu trang và bao tay
Điện thoại trong phòng
WiFi
TV
Có thể sử dụng một số ít dịch vụ xã hội
Chăm sóc điều trị căn bản

Ví dụ về các trường hợp tự cách ly
không an toàn:
•

•

•
•

Trong ngôi nhà hiện tại không có không gian
sinh hoạt để tự cách ly và duy trì khoảng
cách (tránh tiếp xúc gần) với những người
khác trong nhà (chẳng hạn như ngủ chung
phòng, ký túc xá v.v...)
Sống chung với những người có nguy cơ cao
(người cao niên hoặc trẻ em) và không thể tự
cách ly và duy trì khoảng cách một cách thỏa
đáng
Nhà tập thể hoặc nhà sinh hoạt tập thể
Những người vô gia cư cho dù có hay không
có nơi tạm trú

Các dịch vụ có sẵn tại cơ sở:
•

Các dịch vụ này được cung cấp 24/7:
➢
➢
➢
➢
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•

Nhóm nhân viên y tế
Bảo vệ
Nhân viên ở mỗi tầng lầu
Người chạy việc vặt

Các bữa ăn chính và bữa nhẹ
Các Chuyên Gia về Sức Khỏe Hành Vi có mặt
tại cơ sở thứ Hai đến thứ Sáu, và có thể tiếp
cận qua TeleHealth vào các ngày cuối tuần

Để thu xếp sử dụng ISOFAC, gọi đường dây tiếp nhận hồ sơ của họ tại số
512-810-7554
AUSTINTEXAS.GOV/COVID19
Vietnamese

