Commonly Used Phrases

This document was created for free by healthcare linguists at ULG, to help hospitals and care facilities working with
communities who speak Vietnamese with the most common COVID-19 phrases.
While every attempt has been made to provide accurate and useful translations, use of these translations is solely at your discretion.
English

Vietnamese

We will open at ______ and close at ________. <Use spaces to
put in a number>

Chúng tôi sẽ mở cửa vào lúc ______ và đóng cửa vào lúc
________.

We will be closed for ______ <Use spaces to put in a number>
weeks in response to coronavirus COVID-19 concerns.

Chúng tôi sẽ đóng cửa trong ______ tuần do lo ngại về
COVID-19.

Due to infection control practices, only ____ <Use spaces to
put in a number> people may enter with each patient.

Do các biện pháp kiểm soát lây nhiễm đang được áp dụng, nên
chỉ ____ người được vào với mỗi bệnh nhân.

Please put on a mask.

Vui lòng đeo khẩu trang.

Please help your child put on a mask.

Xin hãy giúp con của quý vị đeo khẩu trang.

There is a limit on this item.

Mặt hàng này có giới hạn về số lượng.

You cannot buy more than ______. <Use spaces to put in a
number>

Quý vị không thể mua nhiều hơn ______ đơn vị.

We cannot provide more than ______. <Use spaces to put in
a number>

Chúng tôi không thể cung cấp nhiều hơn ______ đơn vị.

Wash your hands before entering.

Vui lòng rửa tay trước khi đi vào.

Wash your hands for at least 20 seconds using soap &
water, then dry your hands with a paper towel.

Vui lòng rửa tay trong trong ít nhất 20 giây bằng xà phòng &
nước, sau đó dùng khăn giấy lau khô tay.

Avoid Touching your eyes, nose and mouth with unwashed
hands.

Tránh dùng tay chưa rửa chạm vào mắt, mũi và miệng.

Please maintain at least 6 feet distance from other people
in public gatherings.

Vui lòng giữ khoảng cách ít nhất 6 feet với những người khác
trong các cuộc tụ họp nơi công cộng.

For more information please contact:

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Clean AND disinfect frequently touched surfaces daily.

Vệ sinh VÀ khử trùng các bề mặt tiếp xúc hằng ngày.

Cover your mouth and nose with a tissue when you cough

Dùng khăn giấy che miệng và mũi khi ho

Please call ahead before coming to the doctor’s office, so
we can confirm the best way to help.

Vui lòng gọi trước cho phòng khám của bác sĩ trước khi quý vị
đến để chúng tôi có thể xác nhận cách trợ giúp tốt nhất.
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