
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tự cách ly 

Nếu bạn là người tiếp xúc gần* với một người nào đó nghi ngờ hoặc được xác nhận mắc COVID-19, bạn cũng có thể bị 
nhiễm vi-rút nhưng không xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào trong tối đa 14 ngày hoặc hoàn toàn không xuất hiện bất kỳ 
triệu chứng nào. Việc cách ly giúp một người bị phơi nhiễm với COVID-19 tránh xa những người khác để ngăn bệnh lây 
lan thêm. 

 

*Người tiếp xúc gần là người mà: 

 Ở trong phạm vi 6 feet (2 mét) với một người mắc COVID-19 trong tổng cộng 15 phút hoặc lâu hơn trong khoảng thời 

gian 24 giờ, bắt đầu từ 2 ngày trước khi người mắc COVID-19 có triệu chứng (hoặc, đối với những người không có triệu 

chứng, 2 ngày trước khi xét nghiệm COVID-19) cho đến khi người đó được phép kết thúc quá trình cô lập tại nhà của 

mình 

 Tiếp xúc với chất dịch hay dịch tiết cơ thể của người mắc COVID-19 mà không sử dụng các biện pháp phòng ngừa thích 

hợp 

 

Tôi cần tự cách ly trong bao lâu? 

Nếu bạn đã tiếp xúc gần với ai đó nghi ngờ hoặc được xác nhận mắc COVID-19, bạn phải tự cách ly trong 10 ngày kể từ 
lần tiếp xúc cuối cùng với người bị nhiễm. Mặc dù Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (Centers for Disease 
Control and Prevention, CDC) khuyến nghị cách ly 14 ngày những cũng có thể chấp nhận thời gian cách ly rút ngắn còn 
10 ngày nếu bạn không có bất kỳ triệu chứng nào trong thời gian này. Điều này không áp dụng cho những người có 
nguy cơ cao bị mắc bệnh nặng, những người làm việc trong các môi trường có nguy cơ cao (tức là cơ sở điều dưỡng 
chuyên nghiệp và cơ sở cải huấn) trừ khi có tình trạng thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng hoặc những người bị suy giảm 
miễn dịch phải tiếp tục cách ly trong 14 ngày.  
 

Những người sau khi kết thúc thời gian cách ly 10 ngày nên: 

 Tiếp tục theo dõi triệu chứng cho đến sau Ngày 14 kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với người bị nhiễm bệnh. Nếu 

bạn xuất hiện các triệu chứng, hãy cô lập tại nhà và làm theo phần “Nếu tôi xuất hiện các triệu chứng thì sao?” 

bên dưới.  

 

 

 

Tại Quận Sacramento, những cá nhân đã tiếp xúc gần với người nghi ngờ hoặc được xác 
nhận là mắc COVID-19 được yêu cầu phải: 
 

 Tự Cách Ly - ở nhà và tránh tiếp xúc với người khác trong 10 ngày 

 Theo dõi các triệu chứng trong 14 ngày 

 Tuân thủ Lệnh Cách Ly của Viên Chức Y Tế theo các bước dưới đây  

 

Nhân viên chăm sóc sức khỏe và phản ứng viên nên tuân theo hướng dẫn do người sử dụng lao động của họ đưa 
ra. 

. 

Hướng Dẫn Cách Ly Tại Nhà  
dành cho Người Tiếp Xúc Gần với 

COVID-19 

https://calredie.cdph.ca.gov/WebCMR/Pages/Login/ThankYou.aspxhttps:/www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine-isolation.html
https://calredie.cdph.ca.gov/WebCMR/Pages/Login/ThankYou.aspxhttps:/www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-tracing-plan/appendix.html#contact
https://dhs.saccounty.net/PUB/Pages/Communicable-Disease-Control/COVID-19-Resources-for-Those-in-Isolation-or-Quarantine.aspx
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 Thực hiện theo tất cả các biện pháp thực hành được khuyến nghị để bảo vệ bản thân và những người khác, 

bao gồm luôn đeo khăn che mặt hoặc khẩu trang (kể cả khi ở trong hộ gia đình của bạn), giãn cách với người 

khác ít nhất 6 feet (2 mét) cũng như các hạn chế được đề cập bên dưới. 

 

Nếu bạn tiếp tục tiếp xúc với người bị nhiễm bệnh (ví dụ: sống chung và/hoặc chăm sóc người mắc COVID-19) 
và: 

 

 Bạn có thể tránh tiếp xúc gần với người bị nhiễm, ngày cách ly cuối cùng của bạn là 10 ngày kể từ khi 

người này bắt đầu tuân theo Hướng Dẫn Cô Lập Tại Nhà dành cho Người mắc COVID-19. 

 Bạn tiếp xúc gần với người bị nhiễm bệnh trong thời gian người này đang cô lập, thời gian cách ly 10 

ngày của bạn sẽ phải bắt đầu lại từ ngày cuối cùng bạn có tiếp xúc gần. 

 Bạn không thể tránh tiếp xúc gần, ngày cách ly cuối cùng của bạn là 10 ngày kể từ ngày người bị nhiễm bệnh 
được phép kết thúc thời gian cô lập tại nhà của họ.  
 

Có những hạn chế nào? 
Để ngăn COVID-19 lây lan hơn nữa, bạn phải hạn chế các hoạt động và giới hạn việc di chuyển mà có thể khiến 
bạn tiếp xúc với người khác trong thời gian cách ly.  

 Ở nhà. Không đi làm, đi học hoặc đến các khu vực công cộng.  

 Cách ly bản thân khỏi những người khác trong nhà.  

o Ở phòng riêng, tránh xa những người khác trong nhà của bạn nhiều nhất có thể. Một điều rất 

quan trọng đó là phải tránh xa những người có nguy cơ mắc bệnh nặng cao hơn, trong đóng  g 

ồm người từ 65 tuổi trở lên hay ci đang ấn đề về sức khỏe như bệnh mãn tính hoặc hệ miễn 

dịch yếu.  

o Sử dụng phòng tắm riêng, nếu có.  

o Tránh xa người kh xa ngườất 6 feet (2 mét). Đeo khăn che mặt hoặc khẩu trang nếu không thể 

làm vậy. 

 Không cho phép khách đến thăm.  

 Không chế biến hay mang đồ ăn cho người khác.  

 Tránh chăm sóc cho trẻ em nếu có thể hoặc đeo khăn che mặt hoặc khẩu trang nếu bạn phải chăm sóc 

cho trẻ em. 

 Đừng ôm ấp thú cưng hoặc động vật khác. 
 

Tôi có thể rời khỏi nơi cư trú trong thời gian cách ly không? 
 Bạn chỉ có thể rời khỏi nhà để làm xét nghiệm COVID-19 hoặc tìm kiếm sự chăm sóc y tế cần thiết.  

 Bạn không được rời khỏi nơi cách ly hay tới chỗ công cộng hoặc riêng tư, trừ trường hợp để nhận 

chăm sóc y tế cần thiết và xét nghiệm COVID-19.  

 Thu xếp để chuyển thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác tới cửa nhà nếu bạn không nhờ được ai giúp 

bạn khi ở nhà.  
 

Tôi có nên đi xét nghiệm COVID-19 không? 
Với tư cách là một người tiếp xúc gần với người mắc COVID-19, chúng tôi khuyến nghị bạn nên đi xét nghiệm 
nếu có triệu chứng. 
 

 Để được xét nghiệm, hãy gọi cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn hoặc truy cập trang 

web Địa Điểm Xét Nghiệm COVID-19 của Quận Sacramento. Đeo khăn che mặt hoặc khẩu trang khi đi 

xét nghiệm.  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-wear-cloth-face-coverings.html
https://dhs.saccounty.net/PUB/Pages/Communicable-Disease-Control/COVID-19-Resources-for-Those-in-Isolation-or-Quarantine.aspx
https://www.saccounty.net/COVID-19/Pages/Symptom-Screening_MobileTestingSite.aspx
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 Nếu kết quả của bạn là dương tính: 

o Cô lập tại nhà theo  Hướng Dẫn Cô Lập Tại Nhà dành cho Người mắc OVID-19. 

o Bảo với tất cả người tiếp xúc gần của bạn là phải cách ly và cung cấp cho họ những hướng dẫn 

này. 

 Nếu kết quả của bạn là âm tính: 

o Tiếp tục cách ly đủ 10 ngày kể từ lần tiếp xúc cuối cùng của bạn với người bị nhiễm bệnh.  

o Tiếp tục theo dõi các triệu chứng cho đến sau Ngày 14 và tuân theo tất cả các biện pháp thực 

hành được khuyến nghị để bảo vệ bản thân và những người khác như đã đề cập ở trên. 
 

Tôi nên theo dõi sức khỏe của mình như thế nào trong thời gian này? 
Theo dõi sức khỏe của bạn xem có các triệu chứng của COVID-19 không:  

 Sốt hoặc ớn lạnh 

 Ho  

 Hụt hơi hoặc khó thở 

 

 

 Mệt mỏi 

 Đau cơ hoặc đau nhức cau 

nể 

 Đau đầu 

 Mất khứu giác hoặc vị giác 

mới 

 Rát họng 

 Nghẹt mũi hoặc chảy nước 

mũi 

 Buồn nôn hoặc nôn mửa 

 Tiêu chảy 

 

Vậy nếu tôi có triệu chứng thì sao? 
Nếu bạn có bất cứ dấu hiệu hay triệu chứng nào nêu trên, hãy cô lập tại nhà và làm theo Hướng Dẫn Cô Lập Tại 
Nhà dành cho Người mắc COVID-19. Hầu hết những người mắc COVID-19 sẽ bị ốm nhẹ và có thể thấy khá hơn 
khi được chăm sóc tại nhà đúng cách, không cần đến gặp nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Nếu bạn có 
bất kỳ mối lo ngại không cấp bách nào về sức khỏe, hãy hỏi ý kiến nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của 
bạn qua điện thoại hoặc ứng dụng y tế từ xa và báo với họ rằng bạn có tiếp xúc với người mắc COVID-19.  
 

Vậy nếu tôi cần tìm kiếm sự chăm sóc y tế thì sao? 
Tìm kiếm sự chăm sóc y tế nếu các triệu chứng trở nặng. Gọi trước cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
hoặc gọi 911 trong tình huống khẩn cấp và báo họ biết rằng bạn có tiếp xúc gần với người được xác nhận mắc 
COVID-19.  
 
Nếu bạn ra ngoài để tìm kiếm sự chăm sóc y tế và đang có triệu chứng hay dấu hiệu của COVID-19, bạn nên  

 Đeo kh  bạn raặt hoặc khẩu trang nếu có thể.  

 Sử dụng phương tiện cá nhân nếu có thể. Nếu không thể tự lái xe, nhớ giữ khoảng cách càng xa càng tốt 

với người lái xe, hạ kính cửa xe xuống vuốngg phương tiệặt hoặc khẩu trang, nếu cc thể. Bạn không nên 

sử dụng phương tiện giao thông công cộng.  
 

Cơ Quan Y Tế Công Cộng sẽ thông báo cho nơi làm việc hoặc trường học của tôi chứ? 
Cơ Quan Y Tế Công Cộng sẽ không thông báo hay cung cấp bất cứ thông tin cá nhân nào về bạn cho cơ quan hay 
trường học của bạn, trừ khi việc đó là cần thiết để bảo vệ sức khỏe của bạn hay sức khỏe của người khác.  
 

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đã được tiêm vắc-xin COVID-19? 

Nếu bạn có tiếp xúc gần với ai đó nghi ngờ hoặc được xác nhận là mắc COVID-19, bạn không cần phải cách ly nếu đáp 
ứng TẤT CẢ các tiêu chí sau: 

 Bạn đã được tiêm vắc-xin đầy đủ – điều này có nghĩa là >2 tuần sau khi được tiêm liều thứ hai của loạt vắc-xin 2 

liều (Pfizer hoặc Moderna) hoặc >2 tuần sau khi được tiêm một liều của loại vắc-xin đơn liều 

https://dhs.saccounty.net/PUB/Pages/Communicable-Disease-Control/COVID-19-Resources-for-Those-in-Isolation-or-Quarantine.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://dhs.saccounty.net/PUB/Pages/Communicable-Disease-Control/COVID-19-Resources-for-Those-in-Isolation-or-Quarantine.aspx
https://dhs.saccounty.net/PUB/Pages/Communicable-Disease-Control/COVID-19-Resources-for-Those-in-Isolation-or-Quarantine.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/index.html
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 Trong vòng 3 tháng sau khi được tiêm liều vắc-xin cuối cùng của bạn 

 Bạn không có triệu chứng của COVID-19 kể từ khi tiếp xúc gần 

Điều này không áp dụng cho những người được tiêm vắc-xin đang ở trong bệnh viện hoặc sống trong các cơ sở 
chăm sóc sức khỏe.  
 
 

Tôi nên làm gì nếu có thêm thắc mắc?  
Truy cập trang web của Cơ Quan Y Tế Công Cộng để biết thêm thông tin về vi-rút corona. Vui lòng gọi cho nhà 
cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến sức khỏe của bạn. 
 
 

Phỏng theo Sở Y Tế Công Cộng Quận Los Angeles 

https://dhs.saccounty.net/PUB/Pages/PUB-Home.aspx

