Những việc cần làm nếu một
Người có Triệu chứng

sơ đồ

1

Đây là những khuyến nghị dành cho công chúng, không bao gồm các cơ sở chăm sóc sức khỏe hoặc trường học. Để biết thông tin dành cho các trường K-12, xem
Sơ Đồ Quyết Định Triệu Chứng và Danh Sách Kiểm Tra Theo Dấu Người Tiếp Xúc Dành Cho Các Trường Từ Mẫu Giáo Đến Lớp 12.

Cách ly ở nhà trong thời gian xác nhận chẩn đoán nếu một người có một hoặc
nhiều triệu chứng này xuất hiện mới, thay đổi hoặc trầm trọng hơn như sau:
❑
❑
❑
❑
❑

Sốt (≥100.4°F/38°C) hoặc ớn lạnh
Thở gấp hoặc khó thở
Đau cơ hoặc đau người
Mới bị mất vị giác hoặc khứu giác
Nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi

❑
❑
❑
❑
❑

Các triệu chứng có phù
hợp với bệnh mạn tính
được chẩn đoán không?

Buồn nôn, ói mửa hoặc tiêu chảy
Đau đầu
Mệt mỏi
Đau họng
Ho

Hoàn thành xét nghiệm tại nhà, xét nghiệm dựa trên cộng đồng hoặc gặp nhà
cung cấp.

Nếu họ không được
chẩn đoán khác từ nhà
cung cấp dịch vụ chăm
sóc sức khỏe HOẶC
không được xét nghiệm

Họ có kết quả xét
nghiệm
DƯƠNG TÍNH với
COVID-19

KHÔNG

Họ có kết quả xét nghiệm ÂM TÍNH với
COVID-19 HOẶC được chẩn đoán khác từ
nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe

Họ có phải là người
tiếp xúc gần được biết
không1?

KHÔNG

VÀ

Cách ly tại nhà

Xác định
người
tiếp xúc
gần

Họ có thể trở lại cộng đồng và hầu hết các địa điểm làm việc sau
khi đã qua 5 ngày kể từ khi các triệu chứng xuất hiện lần đầu tiên
nếu:
1. Không còn sốt trong vòng 24 giờ qua (mà không dùng thuốc)
VÀ
2. Các triệu chứng đã được cải thiện.
3. Họ tiếp tục đeo khẩu trang khi ở gần người khác trong 5 ngày
nữa2
4. Kiểm tra giao thức của công ty quý vị trước khi quay trở lại làm
việc
5. Tránh tiếp xúc với những người bị suy giảm miễn dịch và các
cơ sở chăm sóc sức khỏe và các cơ sở có nguy cơ cao khác,
trong thời gian ít nhất 10 ngày
6. Tham khảo Những việc cần làm nếu quý vị có kết quả xét
nghiệm dương tính với COVID-19 để biết thêm thông tin,
bao gồm cả những việc cần làm nếu bạn không thể đeo khẩu
trang và những việc cần làm trong môi trường cộng đồng
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Để yêu cầu tài liệu này ở định dạng khác, hãy gọi
1-800-525-0127. Khách hàng khiếm thính hoặc khó
nghe, vui lòng gọi 711 (Washington Relay) hoặc gửi
email đến civil.rights@doh.wa.gov.

Xem Sơ
Đồ 2 để
biết những
người tiếp

CÓ

CÓ

Ở nhà
Họ có thể trở lại cộng đồng và
hầu hết các địa điểm làm việc
nếu:
1. Không còn sốt trong vòng
24 giờ qua (mà không dùng
thuốc)
VÀ
2. Các triệu chứng đã được cải
thiện.

xem

sơ đồ

2

1

Người tiếp xúc gần: Một người trong phạm vi 6 feet (2 mét) với (các) trường hợp
COVID-19 trong tổng cộng 15 phút trở lên trong vòng 24 giờ trong giai đoạn lây nhiễm.
Định nghĩa về người tiếp xúc gần có thể thay đổi trong một số trường hợp. Sở y tế địa
phương sẽ có quyết định cuối cùng về người tiếp xúc gần trong khi điều tra, nhưng có thể
ủy quyền quyết định này nếu thích hợp.

2

Nếu quý vị không thể đeo khẩu trang vừa vặn: Quý vị nên hoàn thành 10 ngày cách ly
hoặc cách ly kiểm dịch tại nhà. Chỉ làm theo hướng dẫn trong tài liệu này nếu quý vị có
thể đeo khẩu trang vừa vặn. Xem tài liệu Những việc cần làm nếu quý vị có kết quả
xét nghiệm dương tính với COVID-19 và Những việc cần làm nếu quý vị có khả năng
đã bị phơi nhiễm với vi-rút từ người mắc COVID-19 để biết thêm thông tin.

Nhận biết và Chăm sóc cho
Người Tiếp Xúc Gần

sơ đồ

2

Đây là những khuyến nghị dành cho công chúng, không bao gồm các cơ sở chăm sóc sức khỏe hoặc trường học. Để biết thông tin dành cho các
trường K-12, xem Sơ Đồ Quyết Định Triệu Chứng và Danh Sách Kiểm Tra Theo Dấu Người Tiếp Xúc Dành Cho Các Trường Từ Mẫu Giáo Đến Lớp 12.

Nếu người được xác định là tiếp xúc gần với một người nhiễm COVID-19, người phơi nhiễm (tiếp xúc gần1) đó có tiêm đầy
đủ vắc-xin COVID-193 HAY họ có kết quả xét nghiệm dương tính trong 90 ngày qua và đã hồi phục không? (Đối với
những người có kết quả xét nghiệm dương tính trong 90 ngày qua và đã hồi phục, sử dụng xét nghiệm kháng nguyên theo
các bước dưới đây).

CÓ
KHÔNG

Họ có triệu chứng không?

KHÔNG

Họ có triệu chứng không?

CÓ

CÓ

Cách Ly và Xét Nghiệm COVID-19

Không yêu cầu cách ly
kiểm dịch
Mọi người nên:
1. Được xét nghiệm năm ngày
sau khi biết rõ phơi nhiễm
2. Tiếp tục đeo khẩu trang khi
ở gần người khác trong vòng
10 ngày
3. Theo dõi các triệu chứng
trong vòng 10 ngày sau khi
tiếp xúc gần

Họ có kết quả xét
nghiệm ÂM TÍNH
với COVID-19

KHÔNG

Cách Ly và Xét Nghiệm COVID-19

Họ có kết quả xét nghiệm
DƯƠNG TÍNH với
COVID-19 HOẶC không
được xét nghiệm

Họ có kết quả xét nghiệm ÂM TÍNH
với COVID-19
Có thể cần phải xét nghiệm xác định
vi-rút4. Họ nên kiểm tra với nhà cung
cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Cách ly kiểm dịch tại
nhà
Ở nhà
Họ có thể trở lại cộng
đồng và hầu hết các
địa điểm làm việc nếu:
1. K
 hông còn sốt
trong vòng 24 giờ
qua (mà không
dùng thuốc)
VÀ
2. C
 ác triệu chứng đã
được cải thiện.
VÀ
3. Tiếp tục đeo khẩu
trang khi ở gần
người khác trong
vòng 10 ngày sau
khi tiếp xúc gần

Cách ly tại nhà
Họ có thể trở lại cộng đồng và hầu hết các địa điểm làm việc
sau khi đã qua 5 ngày kể từ khi các triệu chứng xuất hiện lần
đầu tiên nếu:
1. Không còn sốt trong vòng 24 giờ qua (mà không dùng
thuốc)
VÀ
2. Các triệu chứng đã được cải thiện.
3. Họ tiếp tục đeo khẩu trang khi ở gần người khác trong 5
ngày nữa2
4. Kiểm tra giao thức của công ty quý vị trước khi quay trở lại
làm việc
5. Tránh tiếp xúc với những người bị suy giảm miễn dịch và
các cơ sở chăm sóc sức khỏe và các cơ sở có nguy cơ cao
khác, trong thời gian ít nhất 10 ngày.
6. Tham khảo Những việc cần làm nếu quý vị có kết quả
xét nghiệm dương tính với COVID-19 để biết thêm thông
tin, bao gồm cả những việc cần làm nếu bạn không thể đeo
khẩu trang và những việc cần làm trong môi trường cộng
đồng

3

Một người được xem là đã tiêm vắc-xin COVID-19 đầy đủ khi họ đã được tiêm các liều chính VÀ liều bổ sung hoặc liều tăng
cường khi đủ điều kiện dựa trên tình trạng sức khỏe và độ tuổi.

4

Xét nghiệm khẳng định vi-rút có thể là Nucleic Acid Amplification Test (NAAT, Xét Nghiệm Khuếch Đại Axit Nucleic) hoặc xét
nghiệm kháng nguyên bổ sung.

Họ có thể trở lại cộng đồng và hầu
hết các địa điểm làm việc sau khi
đã qua 5 ngày kể từ lần cuối tiếp
xúc gần nếu:
1. Nếu họ có thể xét nghiệm, có
kết quả âm tính vào hoặc sau
ngày thứ năm kể từ lần cuối
tiếp xúc gần
2. Tiếp tục đeo khẩu trang khi ở
gần người khác trong 5 ngày
nữa2
3. Họ tiếp tục không có triệu
chứng và theo dõi các triệu
chứng trong vòng 10 ngày sau
khi tiếp xúc gần
4. Tham khảo Những việc cần
làm nếu quý vị có khả năng
đã bị phơi nhiễm với vi-rút
từ người mắc COVID-19. để
biết thêm thông tin, bao gồm
cả những việc cần làm nếu bạn
không thể đeo khẩu trang, xét
nghiệm và cách ly kiểm dịch, và
những việc cần làm trong môi
trường cộng đồng

