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COVID-19 
HAWAI`I STATE DEPARTMENT OF HEALTH 

PHẢI LÀM GÌ NẾU QUÝ VỊ ĐÃ XÉT NGHIỆM COVID-19 

XÉT NGHIỆM KHI CÓ CÁC TRIỆU CHỨNG NHIỄM COVID-19 (KỂ CẢ KHI ĐÃ TIÊM ĐỦ LIỀU1 HOẶC CHƯA TIÊM VẮC

XIN) 
• Ở nhà trừ khi cần tìm sự chăm sóc y tế.

• Giữ khoảng cách với người khác, đặc biệt là những người có nguy cơ cao bị bệnh nặng do COVID-19.

• Nếu quý vị phải tiếp xúc với người khác, hãy đeo khẩu trang.

• Nếu kết quả xét nghiệm của quý vị là DƯƠNG TÍNH, hãy xem phần “Cách Ly Người Bệnh” trong Hướng
Dẫn Cách Ly Người Bệnh và Cách Ly Người Nghi Nhiễm Tại Nhà.

• Nếu kết quả xét nghiệm của quý vị là ÂM TÍNH, hãy ở nhà cho đến khi không bị sốt trong 24 giờ mà
không cần dùng thuốc hạ sốt và không có triệu chứng.

XÉT NGHIỆM DO ĐÃ TIẾP XÚC GẦN VỚI MỘT NGƯỜI BỊ NHIỄM COVID-19 
• Đã Tiêm Đủ Liều1 

o Nếu không có các triệu chứng thì quý vị không cần phải cách ly.
o Xét nghiệm 5–7 ngày sau lần gần nhất quý vị tiếp xúc với người bị nhiễm COVID-19, ngay cả 

khi quý vị không có triệu chứng.
▪ Nếu kết quả xét nghiệm của quý vị là ÂM TÍNH, hãy xem phần “Cách Ly Người Bệnh” trong 

hướng dẫn.
o Theo dõi các triệu chứng trong vòng 14 ngày tính từ lần gần nhất quý vị tiếp xúc với người 

nhiễm COVID-19.
▪ Nếu quý vị xuất hiện các triệu chứng nhiễm COVID-19, hãy cách ly và xét nghiệm ngay lập 

tức.

• Chưa Tiêm Vắc Xin
o Xem phần “Cách Ly Người Nghi Nhiễm” trong Hướng Dẫn Cách Ly Người Bệnh và Cách Ly 

Người Nghi Nhiễm Tại Nhà.
o Xét nghiệm ngay lập tức, ngay cả khi quý vị không có triệu chứng.
o Phải ở nhà trong 10 ngày2 sau lần gần nhất quý vị tiếp xúc với người bị nhiễm COVID-19, ngay 

cả khi quý vị có kết quả xét nghiệm âm tính.
o Giữ khoảng cách với người khác, đặc biệt là những người có nguy cơ cao bị bệnh nặng do 

COVID-19.
o Nếu quý vị phải tiếp xúc với người khác, hãy đeo khẩu trang.
o Nếu kết quả xét nghiệm của quý vị là DƯƠNG TÍNH, hãy xem phần “Cách Ly Người Bệnh” trong 

Hướng Dẫn Cách Ly Người Bệnh và Cách Ly Người Nghi Nhiễm Tại Nhà.
o Nếu kết quả xét nghiệm của quý vị là ÂM TÍNH:

▪ Phải cách ly tiếp 10 ngày.
▪ Xét nghiệm lại lần nữa sau 5–7 ngày tính từ lần gần nhất quý vị tiếp xúc với người bị nhiễm 

COVID-19.
▪ Tự cách ly và xét nghiệm ngay lập tức nếu quý vị xuất hiện các triệu chứng.

o Theo dõi các triệu chứng trong vòng 14 ngày tính từ lần gần nhất quý vị tiếp xúc với người 
nhiễm COVID-19.
▪ Nếu quý vị xuất hiện các triệu chứng nhiễm COVID-19, hãy tự cách ly và xét nghiệm ngay 

lập tức.

XÉT NGHIỆM THEO YÊU CẦU Y TẾ CỦA TRƯỜNG HỌC, CƠ QUAN, NHU CẦU DI CHUYỂN HOẶC KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN 

COVID-19 
• Quý vị không phải cách ly nếu làm xét nghiệm để đáp ứng yêu cầu của trường học, cơ quan hoặc nhu

cầu di chuyển hoặc quý vị được một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyển đến để xét
nghiệm COVID-19 (ví dụ: trước khi phẫu thuật hoặc thực hiện một thủ thuật y tế).

• Chỉ áp dụng nếu quý vị KHÔNG có triệu chứng VÀ KHÔNG tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19.

1 Những người đã tiêm đủ liều vắc xin 2 tuần sau liều thứ hai trong loạt 2 liều, như vắc xin của Pfizer-BioNTech hoặc Moderna, hoặc 2 
tuần sau khi tiêm vắc xin 1 liều như vắc xin Johnson & Johnson’s Janssen. 
2 Thời gian cách ly là 14 ngày đối với những người tiếp xúc gần sống hoặc làm việc trong các cơ sở tập trung, bao gồm cả những 
người có thành viên gia đình làm việc trong các cơ sở tập trung (ví dụ: trại giam). 
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