
Sử dụng hệ thống cảnh báo theo mã màu này để hiểu được các giai đoạn nguy cơ. Bảng này cung cấp các khuyến cáo  
những gì người dân nên làm để giữ an toàn trong thời gian đại dịch. Các nhóm phân loại rủi ro cá nhân được xác định 
dựa trên  
những rủi ro được biết đến liên quan đến các trường hợp biến chứng và tử vong do COVID-19. Bảng này có thể thay đổi  
tùy theo tình hình phát sinh. 

COVID-19: Hướng Dẫn Theo Mức Độ Rủi Ro
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• Cao hơn 
25

Cao hơn  
25

100%

75%

50% - 75%

Không chạm tiếp xúc 
chỉ có các lựa chọn 

(chẳng hạn như bên lề 
đường,giao tận nơi)

Số lượng 
người tụ tập 
- Sẽ Quyết
Định Sau

Cao hơn 
10

Trừ khi thực 
hiện các biện 
pháp phòng 

ngừa

Trừ khi là 
thiết yếu

Trừ khi là 
thiết yếu

Trừ khi là 
thiết yếu

Trừ khi là 
thiết yếu

Trừ khi là 
thiết yếu

Tụ tập giao 
lưu ngoài xã 
hội và trên 
10 người

Tụ tập giao 
lưu ngoài xã 
hội và trên 
10 người

Tụ tập giao 
lưu ngoài xã 

hội và trên 10 
người

Bên ngoài hộ 
gia đình

Bên ngoài hộ 
gia đình

Tụ tập giao 
lưu ngoài xã 
hội và trên 2 

người

• • •

• • • •

• • • • •

• • • • •

Thực Hành 
Vệ Sinh 
Sạch Sẽ

Ở Nhà Nếu 
Bị Ốm

Duy Trì Giữ 
Khoảng Cách 

Xã Hội
Đeo Khăn Che 

Mặt

Những Cá Nhân Có Mức Độ Rủi Ro Cao
Trên 65 tuổi, có bệnh tiểu đường, huyết áp cao, 
bệnh tim, phổi, và thận, hệ miễn dịch bị suy yếu, 

mập phì 

Được khuyến cáo 
Công suất Hoạt độngTránh Tụ Tập Tránh Tụ Tập

Tránh Xa 
Những 

Người Bị Ốm

Tránh 
Việc Đi 

Lại Không 
Thiết Yếu

Tránh 
Việc Đi 

Lại Không 
Thiết Yếu

Tránh Ăn 
Uống/ Đi 
Mua Sắm

Tránh Ăn 
Uống/ Đi 
Mua Sắm

Được khuyến cáo  
các ngưỡng

trung bình 7 ngày 
số trường hợp nhập 

viện 

Sân Khấu  
1

Sân Khấu  
2

Sân Khấu  
3

Sân Khấu  
4

Sân Khấu  
5

0

< 10

10 - 29

> 50 - 90 *

30 -  
(50 - 90)*

* Mức trung bình chính xác dẫn đến nằm viện sẽ tùy thuộc vào mức tăng.
Mức trung bình hàng ngày tăng nhanh sẽ dẫn đến các khuyến cáo nguy cơ
giai đoạn 5, trong đó con số này đạt tới quãng dưới của phạm vi này.

25% - 50%

Vietnamese


