
Việc cần làm nếu bạn bị phơi nhiễm với COVID-19

Phơi Nhiễm

Triệu Trứng

CÓKHÔNG

Cách ly kiểm dịch tại nhà

trong đủ 10 ngày* 

Theo dõi các triệu chứng 
trong đủ 14 ngày

Tuân thủ các biện pháp 
thực hành được khuyến 

nghị để bảo vệ bản thân và 
những người khác

Nếu bạn có triệu chứng,
hãy làm xét nghiệm

Làm Xét 
Nghiệm

Dương Tính Âm Tính

Hoàn tất đủ 10 ngày 
cách ly kiểm dịch

Theo dõi các triệu 
chứng trong đủ 14 

ngày

Tuân thủ các biện 
pháp thực hành được 
khuyến nghị để bảo 

vệ bản thân và những 
người khác

15 phút hoặc 
hơn trong 

vòng 24 giờ

Dưới 6 
foot

Bị phơi nhiễm với 
người dương tính với 

COVID-19 (2 ngày 
trước khi khởi phát 

triệu chứng hoặc ngày 
xét nghiệm)

VÀ VÀ

Nhiều Ca Mắc ở Nơi 
Làm Việc, Trường Học 
hoặc Các Nhóm Khác

CÓ

Cách ly như thể 
dương tính

**Nếu bạn sống với người khác, hãy ở trong một “phòng bệnh” riêng 
cách xa những người khác và sử dụng phòng tắm riêng nếu có thể. 

Tài Nguyên Thông Tin

Địa Điểm Xét Nghiệm

https://www.saccounty.net/COVID-19/Pages/Symptom-

Screening_MobileTestingSite.aspx

Vậy nếu tôi bị ốm thì sao? 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/index.html

Hướng Dẫn Cho Chủ Sử Dụng Lao Động Khi Bùng Phát Dịch Ở Nơi 
Làm Việc

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-

19/Workplace-Outbreak-Employer-Guidance.aspx

Cách ly tại nhà** trong

Ít nhất10 ngày kể từ khi khởi 
phát triệu chứng VÀ

Ít nhất 24 giờ không bị sốt mà 
không dùng thuốc hạ sốt VÀ

Các triệu chứng khác đã 
thuyên giảm

*Nếu bạn có nhiều nguy cơ mắc 
bệnh nặng, làm việc trong môi 
trường có nguy cơ cao (tức là cơ 
sở điều dưỡng chuyên nghiệp 
hay cơ sở cải huấn) hoặc bị suy 
giảm miễn dịch, hãy tiếp tục 
cách ly kiểm dịch trong 14 ngày.
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