COVID-19
tin cập nhật cho người ở thuê
16 tháng Ba, 2020
Công ty Gia cư Cộng đồng Toronto tiếp tục làm việc sát với Sở Y tế Công cộng
Toronto và với Thành phố Toronto để theo dõi các ảnh hưởng có thể có của COVID19 đối với những người ở thuê.
Các triệu chứng của COVID-19
Các triệu chứng COVID-19 bao gồm sốt, ho, đau nhức bắp thịt và mệt mỏi, và khó thở.
Đau cuống họng, nhức đầu và tiêu chảy cũng đã được báo cáo.
Quý vị phải làm gì nếu quý vị có các triệu chứng
Nếu quý vị trở nên bị bệnh với các triệu chứng COVID-19, quý vị nên tự cách ly. Hãy ở
nhà và tránh tiếp xúc gần gũi với những người khác, kể cả những người trong nhà của
quý vị. Liên lạc Telehealth Ontario ở số 1-866-797-0000 và văn phòng của chuyên viên
chăm sóc sức khỏe chính của quý vị.
Thông báo tự cách ly của sở y tế công cộng
Sở Y tế Công cộng Toronto đang khuyến cáo bất cứ ai đã du lịch trở về từ bên ngoài
Canada kể từ ngày 2 tháng Ba, 2020 đều phải tự mình cách ly trong thời gian 14 ngày.
Báo cáo việc tự cách ly
Nếu quý vị đang tự cách ly, xin báo cho Trung tâm Phục vụ Khách hàng ở số 416-9815500 hoặc help@torontohousing.ca. Điều này sẽ cho phép chúng tôi thực hiện các
biện pháp an toàn thích hợp và kết nối quý vị với bất cứ các sự hỗ trợ cần thiết nào.
Các sự hỗ trợ cho những người ở thuê
Nếu quý vị cần được giúp đỡ với các công việc trong cuộc sống hàng ngày do kết quả
của các biện pháp để hạn chế sự lây lan của COVID-19, xin cho chúng tôi biết bằng
cách gọi số 416-981-5500 hoặc help@torontohousing.ca.
Lau chùi và khử trùng các chúng cư của chúng ta
Chúng tôi đang tăng cường việc lau chùi và khử trùng tất cả các tòa nhà chúng cư, với
việc chú trọng thêm ở các bề mặt tiếp xúc nhiều tại các khu vực công cộng.
Để biết thêm thông tin
Trang mạng toronto.ca/coronavirus của Sở Y tế Công cộng Toronto được cập nhật
hàng ngày. Quý vị cũng có thể gọi số 416-338-7600 nếu quý vị có thắc mắc.

Gọi 416-981-5500 để nhận thông báo này bằng một ngôn ngữ hoặc dạng thức thay thế khác

language or format.

