
ĐỐI VỚI CÁC CA NHIỄM COVID-19 & NGƯỜI CÓ TIẾP XÚC
Các ca nhiễm và Người có tiếp xúc

 CÁCH LY§

 KHÔNG XÉT NGHIỆM THÊM

 LIÊN HỆ:

 KHÔNG CẦN  
       THÔNG BÁO

 CÁCH LY KIỂM DỊCH§   KHÔNG CẦN CÁCH 
LY KIỂM DỊCH

  KHÔNG CẦN XÉT 
NGHIỆM

Phải ở nhà trừ khi cần tiếp nhận chăm 
sóc y tế cho đến khi:

• Đã qua ít nhất đủ 5 ngày kể từ khi 
xuất hiện triệu chứng đầu tiên (hoặc 
nếu không có triệu chứng, thì kể từ 
khi tiến hành xét nghiệm); VÀ

• Đã qua ít nhất 24 giờ kể từ lần sốt 
cuối cùng mà không sử dụng thuốc 
giảm sốt; VÀ

• Các triệu chứng, nếu có, đã cải thiện

ĐEO KHẨU TRANG
• Đeo khẩu trang vừa vặn trong 10 ngày 

bất kỳ khi nào quý vị ở gần những 
người khác ở nhà hoặc nơi công cộng

•  Không đến những nơi mà quý vị 
không thể đeo khẩu trang

•  Tránh gặp những người có nguy cơ 
cao mắc bệnh nặng trong ít nhất 10 ngày

Đã được xét nghiệm và xác nhận nhiễm 
COVID-19

Vui lòng thông báo cho trường học/chủ 
lao động và tất cả những Người tiếp 
xúc Gần

 LIÊN HỆ: Vui lòng thông báo cho trường học/chủ lao động

Người tiếp xúc Chưa được Chủng ngừa:
Phải ở nhà ít nhất đủ 5 ngày sau khi tiếp xúc lần cuối với Ca nhiễm 

Nếu không thể tránh tiếp xúc với Ca nhiễm (sống trong cùng một ngôi nhà 
không có phòng ngủ, phòng tắm và không gian sống riêng biệt), phải ở nhà 
trong khi Ca nhiễm được cách ly VÀ thêm đủ 5 ngày tiếp theo nữa

Những Người Tiếp xúc Gần Đã Chủng ngừa Đầy đủ và Cập nhật:
Không cần ở nhà trừ khi các triệu chứng xuất hiện

 THỰC HIỆN XÉT NGHIỆM
Tiến hành xét nghiệm ít nhất 5 ngày sau lần tiếp xúc cuối cùng với Ca 
nhiễm, ngay cả khi không có triệu chứng

      ĐEO KHẨU TRANG
• Đeo khẩu trang vừa vặn trong 10 ngày bất kỳ lúc nào quý vị ở gần

những người khác ở nhà hoặc nơi công cộng
• Không đến những nơi mà quý vị không thể đeo khẩu trang
• Tránh gặp những người có nguy cơ cao mắc bệnh nặng trong ít nhất 10 ngày

Notes-Medical THEO DÕI Y TẾ ĐỐI VỚI CÁC TRIỆU CHỨNG
Tất cả những người tiếp xúc (chưa chủng ngừa và đã chủng ngừa) phải theo 
dõi các triệu chứng trong vòng 10 ngày sau lần tiếp xúc cuối cùng với Ca 
nhiễm. Nếu các triệu chứng xuất hiện, tự cách ly và xét nghiệm ngay lập tức.

ĐỊNH NGHĨA:   Cách ly: giữ người nhiễm COVID-19 hoặc người xét nghiệm dương tính với COVID-19 nhưng không có triệu chứng tránh xa những người 
khác, ngay cả khi ở trong nhà của họ

 Cách ly kiểm dịch: giữ người đã tiếp xúc gần với một người nhiễm COVID-19 xa khỏi những người khác trong trường hợp họ bị bệnh

Không cần cách ly kiểm dịch trừ 
khi Người tiếp xúc Gần bị ốm 
hoặc xét nghiệm dương tính với 
COVID-19

Trừ khi:
• Các triệu chứng xuất hiện; 

hoặc
• Người tiếp xúc gần bị ốm 

hoặc xét nghiệm dương tính 
với COVID-19 

NGƯỜI TIẾP XÚC GẦNCA NHIỄM
NGƯỜI TIẾP XÚC 
VỚI NGƯỜI TIẾP 
XÚC GẦN

CA NHIỄM
Người xét nghiệm dương tính với 
COVID-19, có hoặc không có triệu chứng

Một người đã ở trong khoảng cách 6 feet với Ca nhiễm 
trong tổng cộng ít nhất 15 phút trong khoảng thời 
gian 24 giờ bất kể có sử dụng khẩu trang hay không 
(bắt đầu từ 2 ngày trước khi Ca nhiễm bị ốm hoặc có 
kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19)

Người sống cùng hoặc đã từng tiếp xúc 
với Người tiếp xúc Gần nhưng không tiếp 
xúc với Ca nhiễm

NGƯỜI
TIẾP XÚC GẦN NGƯỜI TIẾP  

XÚC VỚI NGƯỜI TIẾP XÚC GẦN

HƯỚNG DẪN TÓM TẮT

§ Chủ lao động, trường học hoặc các tổ chức khác có thể có các hạn chế bổ sung mà cũng phải được tuân theo.
Cập nhật 01/31/22

LƯU Ý: ĐẦY ĐỦ VÀ CẬP NHẬT tùy thuộc vào độ tuổi và thời gian kể từ lần 
chủng ngừa cuối cùng của quý vị:
• 5-17 tuổi: ít nhất 2 tuần sau khi được tiềm liều vắc xin thứ 2
• Từ 18 tuổi trở lên:

-  ít nhất 2 tuần nhưng không quá 5 tháng sau khi tiêm liều thứ 2 trong một 
loạt chủng ngừa gồm 2 liều; HOẶC

-  ít nhất 2 tuần nhưng không quá 2 tháng sau khi tiêm vắc-xin một liều; 
HOẶC

- tiêm loạt vắc-xin chính VÀ một liều tăng cường
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Y tế Dịch vụ Hỗ trợ Khủng 
hoảng, Sức khỏe Tâm thần 
hoặc Điều trị Tình trạng Sử 
dụng Chất gây nghiện 

Khác

Tôi có thể nhận trợ giúp ở đâu?

 Gọi cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
của quý vị

 Nếu quý vị không có nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe hoặc bảo hiểm y tế, hãy gọi Aloha United Way 2-1-1

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập 
hawaiicovid19.com/resources

 Gọi Hawaii CARES theo số 1-800-753-6879 (TTY 7-1-1)
 Soạn tin ALOHA gửi 741741 Gọi Aloha United Way 2-1-1


Có sẵn  

dịch vụ thông 
dịch viên

Hướng dẫn Bổ sung

 CHĂM SÓC BẢN THÂN

BẢO VỆ NGƯỜI KHÁC

 CHĂM SÓC BẢN THÂN  CHĂM SÓC BẢN 
THÂN &  
BẢO VỆ NGƯỜI KHÁC

• Theo dõi các triệu chứng và
gọi cho nhà cung cấp dịch vụ
chăm sóc sức khỏe nếu các
triệu chứng trở nên tồi tệ hơn

• Gọi 9-1-1 đối với các trường
hợp khẩn cấp về y tế (khó
thở, môi hoặc mặt xanh tái,
đau ngực, v.v.) và cho người
điều phối biết quý vị nhiễm
COVID-19

• Nghỉ ngơi nhiều và uống đủ
nước

• Ở nhà trừ khi cần tiếp nhận chăm sóc y tế
• Không cho khách tới thăm
• Tránh xa những người khác và vật nuôi trong nhà

- Ở trong phòng riêng và sử dụng phòng tắm riêng
- Nếu quý vị phải ở cùng phòng với những người khác, hãy duy trì khoảng cách thân thể tối

thiểu 6 feet và đeo khẩu trang
• Không dùng chung vật dụng cá nhân với người sống cùng nhà (ví dụ: kem đánh răng, khăn

tắm, ga giường, bát đĩa, dụng cụ ăn uống, điện thoại, v.v.)
• Thường xuyên rửa tay, che miệng khi ho và hắt hơi, đồng thời khử trùng bề mặt và đồ vật

thường xuyên
• Bữa ăn và những vật dụng quý vị cần được để ở cửa. Sử dụng đĩa giấy và dụng cụ ăn uống

dùng một lần
• Bỏ rác của quý vị vào túi, tách riêng với các thành viên khác trong gia đình

Sở Y Tế không cấp giấy tờ “thông hành” sau khi cách ly. Chủ lao động không được yêu cầu kết 
quả xét nghiệm COVID-19 âm tính hoặc giấy ghi chú của bác sĩ lâm sàng để trở lại làm việc nếu 
người đó đáp ứng các điều kiện để ngừng cách ly hoặc cách ly kiểm dịch

• Tránh tiếp xúc với Ca nhiễm và đeo khẩu trang nếu quý
vị phải tiếp xúc với những người khác ở nhà hoặc nơi
công cộng

• Theo dõi sức khỏe của quý vị trong 10 ngày sau lần tiếp
xúc cuối cùng với Ca nhiễm. Nếu quý vị xuất hiện các
triệu chứng, hãy cách ly và đi xét nghiệm ngay lập tức

• Gọi 9-1-1 đối với các trường hợp khẩn cấp về y tế và
cho nhân viên điều phối biết rằng quý vị đã tiếp xúc với
người nhiễm COVID-19

Tiếp tục thực hiện theo 
hướng dẫn giãn cách 
thân thể và đeo khẩu 
trang khi ra khỏi nhà

NGƯỜI TIẾP XÚC GẦNCA NHIỄM
NGƯỜI TIẾP XÚC 
VỚI NGƯỜI TIẾP 
XÚC GẦN
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