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THÔNG BÁO NGƯỜI TIẾP XÚC GẦN COVID-19 CHO CÁC TRƯỜNG HỌC TỪ 
MẪU GIÁO-LỚP 12

_________________________________________ _________________________________________ 
(Tên của Người Tiếp xúc Gần)   (Tên Trường học) 

Quý vị đã được xác định là người tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19 tại trường học của chúng tôi. 

Nếu quý vị đã cập nhật việc tiêm vắc-xin (xem bên dưới), quý vị không bắt buộc phải cách ly kiểm dịch. 
Hãy luôn đeo khẩu trang vừa vặn khi ở trường học trừ lúc ăn uống trong vòng 10 ngày. Làm xét nghiệm 
vào ngày thứ 5. 

Nếu quý vị CHƯA cập nhật việc tiêm vắc-xin (xem bên dưới), quý vị phải 
• Ở nhà trong vòng 5 ngày sau lần tiếp xúc cuối cùng của quý vị với người nhiễm COVID-19
• Hãy luôn đeo khẩu trang vừa vặn khi ở trường học trừ lúc ăn uống trong vòng 5 ngày nữa.

Quý vị cần 
• Trong thời gian cách ly kiểm dịch, hãy cố gắng tránh xa những người khác sống trong nhà quý vị

nhiều nhất có thể (ví dụ: sử dụng phòng ngủ và phòng tắm riêng, không dùng bữa cùng nhau) và
đeo khẩu trang.

• Làm xét nghiệm vào ngày thứ 5, ngay cả khi quý vị không có triệu chứng.

Cập nhật việc tiêm vắc-xin, bao gồm: 
• Quý vị đã hoàn tất loạt vắc-xin chính của mình

o 2 tuần sau khi tiêm liều thứ hai trong loạt vắc-xin 2 liều, chẳng hạn như Pfizer-BioNTech
hoặc Moderna, hoặc 2 tuần sau khi tiêm vắc-xin một liều, chẳng hạn như vắc-xin Johnson
& Johnson’s Janssen.

• Quý vị đã tiêm bất kỳ liều nhắc lại nào mà quý vị đủ điều kiện
o Người từ 18 tuổi trở lên đủ điều kiện để tiêm liều nhắc lại 5 tháng sau khi tiêm liều thứ

hai của vắc-xin Pfizer-BioNTech, 5 tháng sau khi tiêm liều thứ hai của vắc-xin Moderna,
hoặc 2 tháng sau khi tiêm liều đầu tiên của vắc-xin J&J.

o Người từ 12–17 tuổi đủ điều kiện để tiêm liều nhắc lại vắc-xin Pfizer-BioNTech 5 tháng
sau khi tiêm liều thứ hai của vắc-xin Pfizer.

Các Khuyến nghị về Sức khỏe Cộng đồng 
• Làm xét nghiệm COVID-19.

o Tìm địa điểm xét nghiệm tại https://health.hawaii.gov/coronavirusdisease2019/testing-
locations/

• Theo dõi sức khỏe của quý vị.
o Nếu quý vị có các triệu chứng, hãy ngay lập tức tự cách ly và làm xét nghiệm.
o Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị, nếu cần thiết.
o Đối với các trường hợp khẩn cấp về y tế, hãy gọi 911 và thông báo cho điều phối viên rằng

quý vị đã phơi nhiễm với COVID-19.
• Nếu quý vị có câu hỏi về cách ly kiểm dịch, vui lòng xem

https://health.hawaii.gov/coronavirusdisease2019/files/2022/01/Home-Isolation-and-Quarantine-
Guidance-for-Schools.pdf.

• Truy cập https://health.hawaii.gov/coronavirusdisease2019/resources/school-guidance/ để được
hướng dẫn thêm cho các trường học từ Mẫu giáo-Lớp 12 hoặc gọi cho Sở Y tế Tiểu bang
Hawai`i theo số (808) 586-8332.
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