Quý vị bị nhiễm COVID-19? Cách ly do nhiễm bệnh.
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Quý vị có triệu chứng không?

Quý vị đã xét
nghiệm dương tính
với COVID-19.

Sốt / ớn lạnh

Cách ly do nhiễm
bệnh 10 ngày sau
khi có kết quả xét
nghiệm dương tính.

Mất vị giác / khứu giác

NGÀY

Thở dốc

• Đau nhức cơ / cơ thể
• Đau họng

KHÔNG

• Ngẹt mũi / sổ mũi
• Buồn nôn / nôn / tiêu chảy

• Ngay cả khi quý vị không có triệu
chứng, quý vị vẫn có thể lây truyền
bệnh

CÓ

Trong một số trường hợp, quý vị có thể được
yêu cầu cách ly do nhiễm bệnh trong 20 ngày

Quý vị đã dành hơn 15 phút trong
vòng 6 foot (2 mét) với người
khác từ hai ngày trước khi có kết 15 PHÚT
quả xét nghiệm dương tính?

Cách ly do nhiễm bệnh
trong 10 ngày kể từ khi bắt
đầu có các triệu chứng, VÀ

NGÀY

• Đã 24 giờ trôi qua mà không bị sốt
và không cần dùng thuốc hạ sốt, VÀ
• Các triệu chứng khác đã được cải
thiện.
Trong một số trường hợp, quý vị có thể được
yêu cầu cách ly do nhiễm bệnh trong 20 ngày

Người đó cần phải:
• Ở nhà và tránh xa những người
khác trong vòng 14
ngày sau lần cuối họ
tiếp xúc với quý vị
• Theo dõi các triệu
chứng hàng ngày

Đau đầu

• Mệt mỏi

• Hãy ở nhà và tránh xa những người
khác (ngay cả những người trong
nhà của quý vị), trừ trường hợp cần
được chăm sóc y tế

CÓ

Ho

NGÀY

Xem trang tiếp theo để biết hướng dẫn
cách ly theo dõi.

Sau khi hoàn thành
việc cách ly do nhiễm
bệnh, quý vị có thể
rời khỏi nhà và trở lại
làm việc. Tiếp tục bảo
vệ bản thân và những
người khác.

Gọi 911 nếu quý vị thấy bất kỳ ai có
các triệu chứng nghiêm trọng sau:
•

Khó thở

•

Đau hoặc tức ngực hay
bụng

•

Không thể uống hoặc
nuốt chất lỏng

•

Lú lẫn mới xuất hiện hoặc
không thể tỉnh dậy

•

Mặt hoặc môi tái xanh
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Quý vị đã tiếp xúc với người nhiễm COVID-19? Cách ly theo dõi.
1110-2020 VIETNAMESE

CÓ

Quý vị có triệu chứng không?

15 PHÚT

Gần đây,
quý vị có
dành hơn 15
phút trong
khoảng
cách 6 foot
(2 mét) với
người có
kết quả xét
nghiệm
dương
tính với
COVID-19
không?

CÓ

Sốt / ớn lạnh

Ho

Đau đầu

Mất vị giác / khứu giác

• Tiếp tục cách
ly theo dõi. Hãy
ở nhà, tránh xa
những người khác
trừ trường hợp cần
tìm dịch vụ chăm
sóc y tế (gọi điện
trước).

Thở dốc

• Mệt mỏi
• Đau nhức cơ / cơ thể
• Đau họng

KHÔNG

• Ngẹt mũi / sổ mũi
• Buồn nôn / nôn / tiêu chảy

Cách ly theo dõi trong 14 ngày
sau lần tiếp xúc cuối cùng của
quý vị:
• Hãy ở nhà, tránh xa những
người khác, trừ trường hợp
cần được chăm sóc y tế

NGÀY

• Kết quả xét nghiệm âm tính không
đồng nghĩa với việc quý vị không
phải thực hiện cách ly theo dõi
• Theo dõi các triệu chứng hàng ngày

BẮT ĐẦU LẠI
CÓ

• Trao đổi với nhà
cung cấp dịch vụ
chăm sóc sức khỏe
của quý vị về việc
làm xét nghiệm.

CÓ
Quý vị đã
khởi phát
các triệu
chứng
chưa?
KHÔNG

Có ai trong gia đình
quý vị có kết quả xét
nghiệm dương tính
hoặc khởi phát các
triệu chứng trong
thời gian quý vị cách
ly theo dõi không?

Xem mặt sau của tờ
thông tin nếu quý vị
có kết quả xét nghiệm
dương tính.

Gọi 911 nếu quý vị thấy bất kỳ
ai có các triệu chứng nghiêm
trọng sau:
•

Khó thở

•

Đau hoặc tức ngực
hay bụng

•

Không thể uống hoặc nuốt
chất lỏng

•

Lú lẫn mới xuất hiện hoặc
không thể tỉnh dậy

•

Mặt hoặc môi tái xanh

KHÔNG

Sau 14 ngày kể từ lần tiếp xúc cuối cùng, quý vị có
thể rời khỏi nhà và trở lại làm việc. Tiếp tục bảo vệ
bản thân và những người khác.
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