
Ngày sửa đổi: Ngày 01 tháng 06 năm 2020  

   
KHÔNG THUỘC HỒ SƠ Y TẾ 

Trước Khi Phẫu Thuật  

Theo Dõi Nhiệt Độ và Triệu Chứng  
 

Tên Bệnh Nhân: _________________________________________________________________________ 

Số Điện Thoại của Bệnh Nhân: _____________________________________________________________ 

Trước ngày phẫu thuật nhiều nhất 14 ngày: _________________________________ (Bắt Đầu Theo Dõi)  

Ngày Phẫu Thuật: _______________________________________________________ (Kết Thúc Theo Dõi)  

Nếu có thể, quý vị nên thực hiện cách ly tại nhà trong ít nhất 14 ngày trước ngày phẫu thuật - giữ khoảng cách 
và thực hiện các biện pháp phòng ngừa cùng với các thành viên trong gia đình, nếu có thể. Thực hiện rửa tay 
và vệ sinh thường xuyên, tránh dùng chung các vật dụng cá nhân và làm sạch tất cả các bề mặt "thường 
xuyên tiếp xúc" hàng ngày 

Nếu quý vị không thể cách ly tại nhà do tính chất công việc hoặc nhu cầu thiết yếu, cần giữ khoảng cách xã 
hội càng xa càng tốt. Đeo khẩu trang bất cứ khi nào tiếp xúc với người khác. Hãy nhớ đeo khẩu trang khi đến 
bất kỳ cơ sở nào của Kaiser Permanente.  Không tham gia bất kỳ cuộc tụ họp đông người nào. Duy trì khoảng 
cách 6 feet với những người khác khi có thể. 

Vui lòng ghi lại nhiệt độ và sự hiện diện của các triệu chứng mỗi ngày một lần, trong vòng 14 ngày 
trước ngày phẫu thuật theo lịch của quý vị.  Vui lòng mang theo nhật ký này khi đến cuộc phẫu thuật 
của quý vị.  

Nếu nhiệt độ cơ thể của quý vị cao hơn 100,3°F hoặc quý vị có triệu chứng đau họng, chảy nước mũi, ho, da 
sưng đỏ (trên ngón tay, ngón chân, bàn tay hoặc bàn chân), mất khứu giác hay khó thở trong 24 giờ, vui lòng 
gọi cho Y Tá Được Phép Hành Nghề (Registered Nurse, RN) của Phòng Khám Chăm Sóc Y Khoa Tiền 
Phẫu Thuật (Perioperative Medicine, POM) theo số 408- 363-4584 và thông báo cho họ về cuộc phẫu thuật 
sắp tới của quý vị.  

Nếu quý vị cho rằng mình đang gặp tình trạng y tế khẩn cấp, xin vui lòng gọi 911 hoặc đến bệnh viện gần quý 
vị nhất.  

Ngày Thời Gian Nhiệt Độ Quý vị có bị đau họng, chảy nước mũi, ho, da sưng đỏ (trên ngón tay, 
ngón chân, bàn tay hoặc bàn chân), mất khứu giác hay khó thở 
không? Có hoặc Không, nếu Có vui lòng nêu rõ triệu chứng.  

1.    

2    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.     

9.    

10.     

11.    

12.    

13.    

14.     


