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Xác định ngay lập tức nếu người bệnh không có
phản ứng và gọi cấp cứu 911 – Đừng chờ đợi!
Nhấn ép tim “Mạnh và Nhanh” 100 lần trong
1 phút ở chính giữa ngực và tiếp tục cho tới
khi đội cấp cứu EMS tới.
Yêu cầu cung cấp máy sốc điện AED: xin sử dụng
máy này mặc dù quý vị chưa được huấn luyện.
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