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HƯỚNG DẪN DÀNH CHO CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC XÉT NGHIỆM COVID-19
Lưu ý: Hướng dẫn này không phải cho xét nghiệm kháng thể hoặc huyết thanh.

Liên hệ với bác sĩ đã ra lệnh xét nghiệm để biết kết quả.
Không gọi đến Sở Y tế để hỏi kết quả.
Kết quả thường có trong vòng 7 ngày kể từ khi làm xét nghiệm, nhưng đôi khi có
thể trễ hơn tùy thuộc vào số lượng xét nghiệm và phòng thí nghiệm được sử dụng.

KẾT QUẢ XÉT
NGHIỆM

TRONG THỜI GIAN QUÝ VỊ ĐỢI KẾT QUẢ CỦA MÌNH
Tự cô lập tại nhà quý vị.

Đeo khẩu trang khi quý vị đi vào những
khu vực sinh hoạt chung.

Những người khác sống trong nhà quý
vị cũng phải ở nhà.

Nếu các triệu chứng của quý vị nặng hơn,
hãy gọi cho bác sĩ chăm sóc sức khỏe của
quý vị.

Nếu quý vị sống cùng với những người
khác, hãy tự cô lập trong phòng riêng
và sử dụng phòng tắm riêng, nếu có
thể.

Lập danh sách những người quý vị tiếp
xúc gần - trong vòng 6 foot trong thời
gian hơn 10 phút - từ hai ngày trước
khi quý vị bị ốm cho đến khi quý vị bắt
đầu tự cô lập.

PHẢI LÀM GÌ NẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM CỦA
QUÝ VỊ LÀ DƯƠNG TÍNH

PHẢI LÀM GÌ NẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM CỦA
QUÝ VỊ LÀ ÂM TÍNH

Thông báo cho những người quý vị đã tiếp
xúc gần và cho họ biết để cách ly tại nhà
trong 14 ngày.

Nếu quý vị đã có tiếp xúc mà quý vị biết với ai đó
mắc COVID-19, tiếp tục cách ly 14 ngày sau khi
quý vị tiếp xúc.

Nếu các triệu chứng của quý vị nặng hơn
hoặc quý vị cần nhập viện, hãy thông báo
ngay cho bác sĩ chăm sóc sức khỏe của
quý vị.

Nếu quý vị không có tiếp xúc mà quý vị biết với ai
đó mắc COVID-19 và không có triệu chứng, quý
vị có thể ngừng cách ly.

Tiếp tục tự cô lập tại nhà cho đến khi quý
vị hồi phục:

Nếu quý vị không có tiếp xúc mà quý vị biết với ai
đó mắc COVID-19 và không có triệu chứng, quý
vị có thể bị một bệnh khác. Ở nhà cho đến 3
ngày sau ngày cuối cùng của các triệu chứng của
quý vị.
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VÀ

Các triệu
chứng
khác
đã cải thiện

VÀ

7 NGÀY
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đầu
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THÔNG BÁO VỀ TIẾP XÚC GẦN ĐỐI VỚI COVID-19
BƯỚC 1: NHẬP CÁC NGÀY DƯỚI ĐÂY

NHỮNG NGƯỜI TIẾP XÚC
GẦN

A. Ngày các triệu chứng bắt đầu:

Những người trong
vòng 6 foot trong ít
nhất 10 phút

B. Ngày 2 ngày trước khi các triệu chứng bắt
đầu:
C. Ngày bắt đầu tự cô lập:

BƯỚC 2: LẬP DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI QUÝ VỊ TIẾP XÚC GẦN GIỮA NGÀY B VÀ NGÀY C
Quý vị đã tiếp xúc gần với ai? Quý vị đã đến khám tại phòng khám bác sĩ không? Quý vị đã đi làm không?
Ngày tiếp xúc

Tên người hoặc cơ sở

Số Điện Thoại Liên Lạc

BƯỚC 3: NẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM CỦA QUÝ VỊ LÀ DƯƠNG TÍNH, HÃY GỌI CHO NHỮNG NGƯỜI
QUÝ VỊ ĐÃ TIẾP XÚC GẦN VÀ BẢO HỌ
Ở Nhà 14 Ngày kể từ Ngày Tiếp xúc
Theo dõi Sức khỏe của Họ để xem có Triệu
chứng không

THÔNG BÁO CHO NƠI
LÀM VIỆC

TRÁNH TIẾP XÚC VỚI
NHỮNG NGƯỜI KHÁC

KHÔNG DÙNG GIAO
THÔNG CÔNG CỘNG

SỐT

HO

KHÓ THỞ

Khi Nào Cần Xin Lời Khuyên Y Tế
Trong vòng 14 ngày nếu họ cảm thấy ốm kèm các triệu chứng như sốt, ho hoặc khó thở:
• Gọi trước trước khi họ đến phòng khám bác sĩ hoặc phòng cấp cứu và cho những nơi này biết
về việc tiếp xúc của họ

• Bác sĩ chăm sóc sức khỏe của họ sẽ đánh giá xem họ có cần xét nghiệm COVID-19 hay không
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