
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dành cho ng˜°i lao ˛˝ng t˙m th°i và ng˜°i lao 

G˜i 911 khi quý v° c˛n ch˝m 
sóc s˙c khˆe khˇn c˘p 

Ki˜n th°c ph˛i bi˜t: 

˛˝ng n˜ˆc ngoài 

911 là s˝ ˙iˆn thoˇi kh˘n c�p mi�n phí ˙� 
liên lˇc v�i d�ch v� c°u th��ng, c˛nh sát 
ho�c c°u h�a trong tr�ng h�p kh˘n c�p. 
Tr�ng h�p kh˘n c�p là khi s� an toàn 
ho�c s°c kh�e c
a ai ˙ó 	 tình trˇng nguy 
hi�m và c�n ˙��c giúp ˙  ngay l�p t°c. 

Hãy g˜i 911 khi quý v° c˛n ch˝m sóc s˙c 
khˆe khˇn c˘p ��i v�i nh�ng tri�u ch˙ng 
nh�: 

• m�t ý th°c 
• ˙au d� d�i và không th� làm thuyên 
gi˛m b�ng thu˝c gi˛m ˙au 
• r˝i loˇn, nói khó kh�n, chóng m�t 
• ˙au ng�c d� d�i và kéo dài 
• khó th	 ho�c th	 g�p 
• gãy ho�c n°t x��ng, v˜t th��ng c�n 
may ho�c ch˛y máu không ki�m soát 
˙��c 
• ˙au ˙�u d� d�i, ˙�t ng�t, các v�n ˙� v� 
th� l�c ho�c ˙�t ng�t y˜u ˙i, tê và/ho�c 
ng°a ran 	 m�t, cánh tay ho�c chân 

Ai c�ng có th� g˜i 911. T�ng ˙ài 911 s† ch“ 
h�i quý v� v� tình hu˝ng kh˘n c�p. Thông 
tin s°c kh�e cá nhân ˙��c b˛o m�t. 

• Quý v� KHÔNG c�n ˙˜n b�t k‘ gi�y t ho�c 
gi�y phép nào ˙� có th� g’i 911. 
• Quý v� có th� g’i ˙� báo tr�ng h�p c
a 
chính mình ho�c báo cho ng�i khác. 
Các thông d°ch viên s�n sàng tr� giúp 
24/7 bng h�n 240 ngôn ng�, bao gšm 
ti˜ng Tây Ban Nha, ti˜ng Philipin, ti˜ng Thái, 
ti˜ng Viˆt, ti˜ng Quan Thoˇi, ti˜ng Qu˛ng 
€ông, ti˜ng � R�p, ti˜ng Pháp và nhi�u 
ngôn ng� khác. 

• Khi quý v� g’i 911 và ˙��c k˜t n˝i v�i bên 
˙i�u ph˝i xe c�p c°u, hãy nói b�ng ngôn 
ng� c
a quý v� và gi� máy. 
Cu�c g˜i không tính phí. €iˆn thoˇi di 
˙�ng t• các qu˝c gia khác c‡ng có th� g’i 
˙��c, ngay c˛ khi chúng không ˙��c k˜t 
n˝i v�i d�ch v� 	 Canada. Các °ng d�ng 
mˇng xã h�i, ch…ng hˇn nh� WhatsApp, 
WeChat, Skype ho�c Google có th� không 
k˜t n˝i v�i 911. 

• Nh˘n s� 911 trên b˘t k� �i�n tho
i di 
��ng ho	c �i�n tho
i c� �°nh nào. KHÔNG 
s� d ng các ˙ng d ng m
ng xã h�i. 

�� nh�n t� v˘n ho	c tìm hi�u thông tin v� s˙c khˆe, hãy g˜i cho 
Telehealth Ontario 24/7.  €ây là ˙�ng dây g’i mi�n phí và b˛o m�t.  
1-866-797-0000 ho�c Máy ch� ˙iˆn báo (TTY): 1-866-797-0007  

€� bi˜t thông tin v� COVID-19, hãy truy c�p ontario.ca/coronavirus 

Trung tâm Thông tin Tiêu chu˘n Lao ˙�ng: 1-800-531-5551 ho�c 
TTY (dành cho ng�i khi˜m thính): 1-866-567-8893 


