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Bạn vẫn có câu hỏi? Điều đó là bình thường. Tìm hiểu thêm tại phòng

khám sức khỏe địa phương, bệnh viện địa phương của bạn hoặc bằng

cách truy cập trang Hỏi và Đáp của Tổ chức Y tế Thế giới tại đây:

https://bit.ly/3KXDyDz.

Câu hỏi của bạn về COVID

Tại sao các quy tắc ở Canada khác với ở đất nước của bạn?

 Mô hình hệ thống chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội tại quốc gia đó: Đó là hệ thống chăm sóc sức khỏe miễn
phí và dành cho tất cả mọi người hay mọi người phải trả tiền? Mọi người có nhận được bồi thường cho thu
nhập bị mất, hay họ buộc phải làm việc, ngay cả khi có những rủi ro về sức khỏe?
Có bao nhiêu người được chủng ngừa: Hầu hết mọi người đã được tiêm chủng hay chưa? Có đủ vắc xin không?
Mọi người có thể tiếp cận chúng dễ dàng như thế nào?
Các quyết định chính trị và y tế quan trọng được thực hiện như thế nào: Quy trình có minh bạch không? Các
nhà khoa học và bác sĩ có tư vấn cho chính phủ không? Chính phủ có trả lời trước Nghị viện không? Các đảng
đối lập có tham gia không?
Các xã hội khác nhau có những thái độ và ưu tiên nào: Họ mang tính tập thể hơn hay cá nhân hơn? Họ có ưu
tiên đi làm, mở cửa trường học, giảm thiểu tỷ lệ nhập viện hay những việc khác không?

Các quy tắc về COVID-19 ở Canada đôi khi khác với các quy tắc ở các quốc gia khác. Điều này không có nghĩa là
COVID-19 không được hiểu rõ – mà là các xã hội có thể tổ chức phản ứng theo các cách khác nhau.

Các phản ứng khác nhau xảy ra vì nhiều lý do phức tạp. Nó phụ thuộc vào:

Đây chỉ là một số lý do tại sao các quy tắc có thể khác ở Canada.

Đôi khi, các chính phủ hoặc các tổ chức tư nhân có thể nói giảm

sự nghiêm trọng của COVID-19 vì lợi ích chính trị hoặc tài chính,

gây hại cho y học dựa trên bằng chứng.

Các quy tắc khác nhau không có nghĩa là COVID-19 là căn bệnh

khác nhau ở các quốc gia khác nhau. Mặc dù có nhiều biến thể tồn

tại, đây vẫn là cùng một căn bệnh và tiêm chủng giúp bảo vệ mọi

người khỏi các triệu chứng nghiêm trọng và tử vong.

Nội dung này không nhằm mục đích thay thế cho các khuyến cáo hay dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp. Luôn luôn tìm kiếm dịch vụ của một chuyên gia y tế hoặc nhà cung cấp dịch vụ y tế đủ tiêu chuẩn khác nếu bạn có thắc mắc.
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