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COVID-19 
SỞ Y TẾ HAWAII 

HƯỚNG DẪN CHO NHỮNG NGƯỜI TIẾP XÚC GẦN VỚI NGƯỜI NHIỄM COVID-19 

Tiếp xúc gần được định nghĩa là bất kỳ điều nào sau đây: 

• Cùng sống trong một hộ gia đình với người bị nhiễm COVID-19

• Tiếp xúc trong phạm vi 6 foot với người bị nhiễm COVID-19 trong tổng cộng 15 phút trở lên trong khoảng thời
gian 24 giờ

• Chăm sóc cho người bị nhiễm COVID-19

• Tiếp xúc trực tiếp với các chất bài tiết từ người bị nhiễm COVID-19 (ví dụ: bị bắn dịch ho, hôn, v.v.)

 Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe¶ của quý vị để được xét nghiệm COVID-19: 
o Kết quả xét nghiệm dương tính:  Là một ca nhiễm COVID-19 và không còn là “người tiếp xúc gần” nữa 

Hãy ở nhà trong 10 ngày và tự theo dõi để phát hiện các triệu chứng 
o Kết quả xét nghiệm âm tính: Không bị nhiễm COVID-19 vào thời điểm xét nghiệm 

Vẫn có thể phát bệnh COVID-19 
Phải được cách ly trong khoảng thời gian được nêu bên dưới 

 Ở nhà (cách ly) 
o Là người tiếp xúc trong hộ gia đình không có triệu chứng (sống chung một nhà; tiếp xúc thường xuyên với

người nhiễm COVID-19): Ở nhà trong 10 ngày§ sau khi người bị nhiễm COVID-19 kết thúc cách ly.
o Là người tiếp xúc không thuộc hộ gia đình không có triệu chứng (không sống chung với những người

nhiễm COVID-19): Ở nhà trong 10 ngày§ tính từ thời điểm quý vị tiếp xúc gần lần cuối với người bị nhiễm
COVID-19). Là người tiếp xúc thuộc gia đình/hộ gia đình của quý vị không cần phải ở nhà, trừ trường
hợp quý vị có kết quả xét nghiệm dương tính hoặc họ bị ốm.

 Đối với những người tiếp xúc thuộc hộ gia đình và không thuộc hộ gia đình, trong thời gian cách ly 
của quý vị, quý vị phải: 
o CHỈ được ra khỏi nhà để được chăm sóc y tế (trước tiên, hãy gọi cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc

sức khỏe¶ của quý vị và thông báo cho họ biết quý vị đã tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19).
Tránh dùng giao thông công cộng, đi chung xe hoặc taxi.

o Không cho phép người đến thăm
o Ở trong khu vực cách biệt của ngôi nhà, tránh xa những người sống chung với quý vị, tốt nhất là quý vị ở một

mình trong phòng ngủ.
o Nếu quý vị phải ở gần những người khác trong hộ gia đình, hãy đeo đồ che mặt bằng vải và giữ khoảng cách

ít nhất 6 foot.
o Theo dõi sức khỏe hàng ngày để phát hiện các triệu chứng của COVID-19 (ví dụ: sốt, ho, khó thở, đau đầu, đau

họng, mất vị giác hoặc khứu giác mới xuất hiện, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, mệt mỏi, đau nhức cơ thể, v.v.)
o Nếu quý vị xuất hiện các triệu chứng của COVID-19, hãy gọi cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức

khỏe¶ thường lệ của quý vị và cho họ biết quý vị đã có tiếp xúc với người nhiễm COVID-19 và quý vị đã
xuất hiện triệu chứng mới.

o Ngăn ngừa vi khuẩn lây lan
o Không dùng chung đồ đạc cá nhân trong hộ gia đình (ví dụ: bát đĩa, khăn tắm, bộ trải giường, v.v.)

▪ Vệ sinh tất cả các bề mặt thường hay chạm đến (ví dụ: bàn ghế, tay nắm cửa, tay cầm, điện thoại, bàn
phím, vòi nước, v.v.)

▪ Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước trong 20 giây hoặc sử dụng dung dịch rửa tay khô có nồng
độ cồn ít nhất 60%

▪ Luôn rửa tay ngay lập tức sau khi tháo găng tay và sau khi tiếp xúc với người bệnh
Tránh chạm tay vào mắt, mũi và miệng khi chưa rửa tay

¶Nếu quý vị không có nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc nếu quý vị có thắc mắc, vui lòng truy cập 
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§Cách ly 14 ngày vẫn áp dụng cho các cơ sở tập trung (ví dụ: cơ sở chăm sóc dài hạn, cơ sở theo chăm sóc

nhóm, cơ sở hỗ trợ sinh hoạt, trại giam, nơi trú ẩn, cơ sở điều trị và phục hồi chức năng nội trú, nhà ở quân

nhân, v.v.).
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