COVID-19

Nhà Ở Vùng Peel để Tự
Nguyện Sống Cách Ly
Cho bất cứ ai được yêu cầu phải
tự sống cách ly nhưng không thể
thực hiện được tại nhà
Vùng Peel đã thiết lập các chương trình tình nguyện tự cách ly và
phục hồi để hỗ trợ cho những ai gặp khó khăn trong việc tự cách ly.

Khi nào tôi phải tự cách ly?
• Đã được xét nghiệm dương tính với COVID-19.
• Có các triệu chứng của COVID-19.
• Đã có tiếp xúc gần gũi với người nào bị COVID-19 hoặc
có các triệu chứng của COVID-19.
• Đã nhận được thông báo từ ứng dụng vi tính COVID Alert app
rằng quý vị có thể đã có tiếp xúc với COVID-19.
• Các khách du lịch và du học sinh quay trở về phải tự mình trả tiền
để sống cách ly, và không đủ điều kiện cho chương trình này
• Khi được chỉ dẫn bởi Sở Y Tế Công Cộng.

Chương trình là gì? Các phòng ở theo tiêu
chuẩn khách sạn, khách sạn riêng tư và an
toàn. Các tiện nghi trong phòng bao gồm:

Làm thế nào để tôi có thể tham gia?
Gọi Dịch Vụ Nhân Sinh Vùng Peel 905-281-1269
Để biết thêm thông tin
peelregion.ca/coronavirus/self-isolation/#home

Các Câu Hỏi Thường
Hay Được Hỏi
Vâng,	chúng tôi có thể sắp
xếp cho các gia đình
Vâng,	
các xét nghiệm
COVID-19 có sẵn
tại chỗ
Không	yêu cầu phải có thẻ
bảo hiểm y tế OHIP
Không yêu cầu phải trả tiền
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• Phòng riêng với nhà tắm có 3 tiện nghi (bao gồm bồn
tắm với vòi hoa sen)
• Một giường ngủ cỡ lớn với sofa và/hoặc hai giường đôi
• Miễn phí máy truyền hình
• Kết nối WiFi (Internet không dây)
• Đường dây điện thoại và số máy nhánh để nhờ giúp đỡ
• Có sẵn 3 bữa ăn chính và ăn vặt mỗi ngày
• Cung cấp việc chuyên chở từ nhà và để trở về nhà

