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Hướng dẫn COVID-19 Khi Mua sắm Những thứ Thiết yếu
COVID-19 là một bệnh đường hô hấp do một chủng coronavirus mới gây ra. Virus lây lan khi tiếp xúc
gần với các giọt nhỏ hô hấp của người mắc bệnh COVID-19. Có người có thể vô tình lây bệnh trước
khi các triệu chứng của họ xuất hiện. Có người có thể không có triệu chứng, nhưng vẫn lây bệnh.
Để biết thêm thông tin về COVID-19, hãy truy cập http://www.toronto.ca/COVID19.
Các khuyến nghị sau đây có thể giúp bạn tự bảo vệ mình và ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 khi
bạn đi mua sắm. Ngoài ra, hãy cân nhắc tải xuống ứng dụng COVID Alert (Cảnh báo COVID) để bạn
có thể được thông báo trực tiếp nếu bạn đã tiếp xúc gần với người bị lây nhiễm COVID-19.

Ở nhà nếu bạn bị bệnh




Đừng đi ra ngoài khi bạn bị bệnh hoặc nếu bạn đang tự cách ly.
Hạn chế tiếp xúc với các thành viên trong gia đình.
Truy cập trang mạng của chúng tôi để tìm hiểu những việc cần làm nếu bạn có các triệu chứng
của COVID-19 hoặc đã tiếp xúc với người bị nhiễm.

Hạn chế số lần đi mua sắm






Đặt mua vật dụng trên mạng, nếu có thể.
Giảm số lần đi chợ, mua thuốc men và những thứ thiết yếu khác, xuống còn một lần mỗi tuần.
Theo dõi những thứ thiết yếu bạn đã có ở nhà. Cố gắng sáng tạo và dùng những gì bạn có trước
khi quyết định đi ra ngoài (ví dụ: thử các công thức nấu ăn mới).
Ngỏ ý đi lấy/mua đồ thiết yếu cho hàng xóm, nhất là người dễ bị tổn hại trong cộng đồng.
Lập kế hoạch trước khi ra khỏi nhà:
o Lập danh sách các món bạn cần để giảm thời gian ra ngoài trong lần đi mua sắm của bạn.
o Mỗi lần mua đủ cho từ một đến hai tuần, mua nhiều hơn mức này có thể gây căng thẳng cho
chuỗi cung ứng và dẫn đến tình trạng khan hiếm tạm thời.
o Cố gắng mua sắm tất cả những món của bạn tại cùng một chỗ.
o Xem trang mạng của các cửa hàng hoặc gọi điện trước để biết thời gian tốt nhất để đến mua
sắm (tức là giờ thấp điểm) và để biết những giờ đặc biệt dành cho người cao niên và những
người dễ bị tổn hại.
o Dự trù thêm thời gian. Các cửa hàng có thể giới hạn số lượng người vào một lúc và có thể
xếp hàng bên ngoài lối vào chính.
o Kiên nhẫn và đối xử tử tế và tôn trọng với nhân viên cửa hàng và các khách hàng khác.

Các tập quán mua sắm an toàn


Giữ khoảng cách:
o Giảm sự đông đúc bằng cách không đưa thêm người đi cùng khi đi mua sắm.
 Các hộ gia đình nên chỉ định một người đảm nhận việc mua sắm, nếu có thể.
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o Cách xa hai mét (sáu feet) với người khác:
 Tuân theo các điểm/vật đánh dấu giữ khoảng và thiết bị hỗ trợ trực quan (ví dụ: biển báo,
vạch/dấu trên nền nhà) nếu có.
 Tránh các lối đi đông đúc.
 Lịch sự với những người khác trước mặt bạn bằng cách để cho họ chọn xong món hàng
của họ trước khi bước lên.
 Nếu bạn phải hỏi nhân viên điều gì, hãy nhớ giữ khoảng cách.
 Đừng chen chúc ở quầy thu ngân, và giữ khoảng cách với người trước mặt bạn.
 Chờ cho đến khi người trước mặt bạn lấy xong đồ của họ trước khi để hàng của bạn lên
quầy thu ngân.
o Chào người khác từ xa bằng cách gật đầu hoặc vẫy tay.
Giữ vệ sinh tay và giữ phép tắc hô hấp:
o Rửa tay bằng xà phòng và nước trong ít nhất 15 giây.
o Nếu không có xà phòng và nước, hãy dùng thuốc khử trùng tay có cồn, nếu tay bạn không bị
dơ/bẩn thấy rõ.
o Nếu có thể, hãy mang theo thuốc khử trùng tay và dùng trước khi vào và ngay sau khi ra
khỏi cửa hàng.
o Che khi bạn ho hoặc hắt hơi vào khăn giấy. Vứt ngay khăn giấy vào thùng rác và rửa tay. Nếu
bạn không có khăn giấy, hãy hắt hơi hoặc ho vào tay áo của bạn.
o Tránh chạm/sờ vào mặt.
o Dùng khăn lau khử trùng:
o Nếu được cung cấp trong cửa hàng, hãy lau sạch giỏ hàng hoặc tay cầm của giỏ và bỏ
khăn lau ngay lập tức.
o Nếu có thể, hãy mang theo khăn lau khử trùng của riêng bạn.
Thực hành an toàn thực phẩm tổng quát khi mua sắm:
o Tránh chạm vào những món đồ mà bạn sẽ không mua.
o Dùng mắt kiểm tra trái cây, rau và các mặt hàng khác trước khi chọn để biết chắc còn tươi.
o Đồ hộp không nên có vết lõm, rỉ sét và phồng.
o Bao bì phải còn nguyên vẹn, không bị xé hoặc rách.
o Tránh mua các món thực phẩm số lượng lớn không được đóng gói sẵn (ví dụ kẹo, hạt/hột).
o Dùng thanh toán không tiếp xúc bất cứ khi nào có thể.
o Đừng bao giờ để thức ăn trong xe nóng vì nhiệt độ nóng có thể giúp vi khuẩn sinh sôi.
o Nếu được phép dùng túi/giỏ có thể tái sử dụng, hãy tự xếp đồ đi chợ của bạn vào túi/giỏ để
bớt bị người khác chạm vào.
Làm sạch và khử trùng các bề mặt trong xe nếu bạn chạm vào chúng trước khi rửa / vệ sinh tay
(ví dụ: vô lăng, tay nắm cửa, nút chỉnh radio).

Găng tay



Găng tay không thay thế việc vệ sinh tay đúng cách và không được đề nghị dùng khi đi mua sắm.
Nếu bạn chọn đeo găng tay, điều quan trọng là phải thay/tháo găng khi chúng dơ/bẩn và sau khi
ra khỏi cửa hàng.
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Tránh chạm/sờ vào mặt khi đeo găng tay.
Bỏ găng tay vào thùng rác ngay sau khi tháo ra.
Rửa và/hoặc vệ sinh tay của bạn ngay lập tức sau khi tháo găng tay.

Khẩu trang và đồ che mặt


Bạn phải đeo khẩu trang hoặc đồ che mặt khi ở những nơi công cộng trong nhà như cửa hàng,
theo một quy định mới của Thành phố Toronto. Có một số trường hợp ngoại lệ, bao gồm trẻ em
dưới hai tuổi và những người có bệnh lý khiến khó đeo khẩu trang. Tìm hiểu về cách dùng và thải
bỏ khẩu trang đúng cách.

Cất đồ đi chợ của bạn






Rửa tay bằng xà phòng và nước ngay sau khi về nhà, xử lý đồ đi chợ, túi, bao bì / hộp đựng thực
phẩm và cất thực phẩm.
Rửa trái cây và rau quả tươi dưới vòi nước lạnh.
Bỏ tủ lạnh hoặc đông lạnh thực phẩm dễ hỏng ngay lập tức.
Làm sạch và khử trùng các bề mặt sau khi mở gói hàng tạp hóa của bạn (ví dụ như mặt
countertop).
Làm sạch và giặt túi/giỏ đi chợ có thể tái sử dụng trước mỗi lần dùng.

Dùng dịch vụ giao thức ăn









Thức ăn nên được giao và nhận mà ít hoặc không tiếp xúc.
Trả tiền trước cho thức ăn bằng thẻ tín dụng khi bạn đặt hàng qua điện thoại hoặc trên mạng.
Hàng nên được giao mà không cần tiếp xúc:
o Hàng nên được giao đến cửa trước của nhà bạn hoặc một khu vực được chỉ định.
Giữ khoảng cách hai mét (sáu feet) khi nhận hàng.
Kiểm tra những điều sau khi nhận giao đồ ăn:
o Thức ăn phải được giao cho bạn càng nhanh càng tốt để bảo đảm chúng được nhận ở nhiệt
độ thích hợp: "thức ăn nóng" phải nóng và "thức ăn nguội" phải nguội.
o Bao bì thức ăn nên còn nguyên vẹn và được niêm phong để tránh rò rỉ và bảo vệ thức ăn
trong quá trình vận chuyển.
o Bao bì thức ăn nên được dán nhãn.
o Kiểm tra các dấu hiệu về độ tươi (tức là không bị hư và mốc).
o Nếu nghi ngờ, hãy vứt bỏ hoặc liên hệ với cửa hàng nơi bạn đã mua thức ăn.
Sau khi nhận hàng giao tới nhà, chuyển đồ ăn sang đĩa và vứt bỏ bao bì ngay lập tức.
Rửa tay bằng xà phòng và nước sau khi xử lý túi / bao bì giao đồ ăn và trước khi ăn.

Các tập quán an toàn thực phẩm tổng quát tại nhà


Ngăn ngừa nhiễm bẩn chéo:
o Tách riêng trái cây, rau và thức ăn có thể ăn ngay với thịt sống.
o Rửa tay trước và sau khi xử lý hoặc nấu/làm thức ăn.
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Nấu / hâm nóng thức ăn đúng cách để tránh bệnh tật do thức ăn.
Dùng đầu dò nhiệt kế để kiểm tra xem thức ăn đã chín ở nhiệt độ bên trong thích hợp chưa.
o Việc nấu và hâm nóng thức ăn đến nhiệt độ bên trong được khuyến nghị đối với thịt bò, gia
cầm, thịt heo sẽ tiêu diệt được virus gây ra COVID-19.
Truy cập trang mạng của chúng tôi để tìm hiểu thêm về an toàn thực phẩm tại nhà.

Có/mua được thực phẩm



Người cao niên và những cư dân dễ bị tổn hại đang tự cách ly, cảm thấy bệnh hoặc cần giúp mua
thức ăn, có thể gọi tổng đài 211 để được trợ giúp.
Truy cập trang mạng của chúng tôi để biết thêm thông tin về những phương cách có/mua được
thực phẩm và các dịch vụ giao hàng.

Thông tin thêm
Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang mạng của chúng tôi ở www.toronto.ca/COVID19 hoặc gọi
cho chúng tôi ở số 416-338-7600.
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