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LỆNH CÁCH LY CÓ HIỆU LỰC TỨC KHẮC 
Cập nhật - Ngày 22 tháng 02 năm 2021 

 
California đang ở trong Tình Trạng Khẩn Cấp do đại dịch Vi-rút Corona Chủng Mới Năm 2019 
(COVID-19). Sự lây lan của COVID-19 là một mối nguy nghiêm trọng đối với sức khỏe của cộng 
đồng người dân ở County of Sacramento. COVID-19 có thể dễ dàng lây từ người sang người khi 
mọi người tiếp xúc gần với nhau. Cá nhân tiếp xúc gần với người được chẩn đoán mắc hoặc có 
thể mắc COVID-19 có thể dễ dàng bị nhiễm và lây lan vi-rút ngay cả khi họ có triệu chứng nhẹ 
hoặc không có triệu chứng. Ai cũng có nguy cơ bị ốm do COVID-19, song với một số người lại 
dễ bị mắc bệnh nặng hơn (tức là viêm phổi, suy nội tạng hay tử vong) do độ tuổi, tình trạng thể 
chất và/hoặc tình trạng sức khỏe. 

 
Để giúp làm chậm tốc độ lây lan của COVID-19, bảo vệ người dễ bị nhiễm bệnh và giúp hệ 
thống chăm sóc sức khỏe ở Sacramento County không bị quá tải, Viên Chức Y Tế của County of 
Sacramento (“Viên Chức Y Tế”) cần phải yêu cầu những người bị phơi nhiễm với người được 
chẩn đoán là mắc hoặc có khả năng mắc COVID-19 phải tự cách ly. Việc cách ly sẽ tách người bị 
phơi nhiễm với COVID-19 khỏi những người khác cho tới khi xác định họ không còn nguy cơ lây 
lan bệnh. Mục đích của việc này là để bảo vệ mọi người, bao gồm những người có nguy cơ cao 
bị mắc bệnh nặng như người già và người có hệ miễn dịch yếu. 

 
THEO THẨM QUYỀN ĐƯỢC TRAO THEO BỘ LUẬT SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN CALIFORNIA, 
PHẦN 101040, 101085, 120175, 120215, 120220 VÀ 120225, VIÊN CHỨC Y TẾ YÊU CẦU: 

 
Tất cả người tiếp xúc gần, như định nghĩa trong Lệnh này, với người được chẩn đoán là mắc 
hoặc có khả năng mắc COVID-19 đều phải tự cách ly. Trong đó bao gồm người tiếp xúc trong 
hộ gia đình, người tình, người chăm sóc và những người tiếp xúc gần khác. Người được cách 
ly phải tuân thủ mọi chỉ dẫn trong Lệnh này và các tài liệu hướng dẫn của Cơ Quan Y Tế Công 

Cộng được dẫn chiếu trong Lệnh này. 
 

Quy định này không áp dụng cho người lao động ở các ngành hạ tầng trọng yếu, bao gồm 
nhân viên chăm sóc sức khỏe và phản ứng viên, là những đối tượng phải tuân thủ hướng 

dẫn dành riêng cho lĩnh vực của mình. 
 

Lệnh này có hiệu lực cho tới khi bị Viên Chức Y Tế hủy bỏ bằng văn bản. 
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Public Health Officer 
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Trang 2 

 
YÊU CẦU CÁCH LY: Người Tiếp Xúc Trong Hộ Gia Đình, Người Tình, Người Chăm Sóc Và Những 

Người Tiếp Xúc Gần Của Người Mắc Hoặc Có Khả Năng Mắc COVID-19 

 

Phơi nhiễm trong môi trường cộng đồng được định nghĩa là khi một cá nhân từng có tiếp xúc gần 
(<6 feet (2 mét) trong > 15 trong khoảng thời gian 24 giờ) với: 

a. Một người mắc COVID-19 mà có triệu chứng (trong thời gian kể từ 2 ngày trước khi khởi phát 
triệu chứng cho tới khi đáp ứng các tiêu chí để được ngừng cô lập tại nhà); có thể được 
phòng xét nghiệm xác nhận hoặc có các triệu chứng tương thích) HOẶC 

b. Một người đã có xét nghiệm dương tính với COVID-19 (được phòng thí nghiệm xòng tận) 
nhưng không có bất kỳ triệu chứng nào (trong 2 ngày cuối cùng trước ngày lấy mẫu xét 
nghiệm cho tới khi đáp ứng các tiêu chí để được ngừng cô lập tại nhà).  

Lưu ý: Định nghĩa này áp dụng bất kể việc người mắc COVID-19 hay người tiếp xúc có đeo khăn 
che mặt bằng vải hay không, hay là người tiếp xúc có đeo thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) về hô hấp 
hay không. 

 

Tất cả các cá nhân biết rằng mình đã từng tiếp xúc gần, với tư cách là một thành viên trong hộ 
gia đình, người chăm sóc bên ngoài cơ sở chăm sóc sức khỏe hay người tiếp xúc gần khác, như 
định nghĩ ở trên, với người được chẩn đoán là mắc hoặc có khả năng mắc COVID-19 đều phải 
thực hiện các hành động sau: 
a. Cách ly tại nhà của họ hoặc một nơi cư trú khác trong đủ 10 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với 

người mắc hoặc có khả năng mắc COVID-19 nếu không có triệu chứng.  

b. Tiếp tục theo dõi triệu chứng cho đến sau Ngày 14 kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với người mắc 

hoặc có khả năng mắc COVID-19 

c. Tuân thủ nghiêm ngặt tất cả biện pháp can thiệp không dùng thuốc được khuyến nghị (ví dụ: 

luuyến nghị (ví dụ:ặt, duy trì khoảng cách ít nhất 6 feet (2 mét) với những người khác) 

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 các cơ sở điều dềỡng 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. 
 

Cần phải tự cách ly bởi một cá nhân có nguy cơ mắc và lây lan COVID-19 cao nếu người đó có 
tiếp xúc gần theo định nghĩa ở trên, với một người: 

a. Có xét nghiệm COVID-19 tại phòng xét nghiệm cho kết quả dương tính, HOẶC 

b. Có dấu hiệu và triệu chứng phù hợp với COVID-19 (sốt, ho, hụt hơi hoặc khó thở), HOẶC 

c. Được một bác sĩ thông báo là họ có khả năng mắc COVID-19. 

 
Người được cách ly không được rời khỏi nơi cách ly của mình hay tới bất cứ chỗ công cộng hay 
riêng tư nào khác trong khoảng thời gian cách ly, ngoại trừ trường hợp để nhận sự chăm sóc y tế 
cần thiết. Xem xét cẩn thận và tuân thủ chặt chẽ mọi yêu cầu được liệt kê trong phần Hướng Dẫn 
Cách Ly Tại Nhà dành cho Người Tiếp Xúc Gần với COVID-19. 

 

Nếu một người được cách ly bị ốm kèm sốt, ho hoặc hụt hơi (ngay cả khi triệu chứng của họ chỉ rất 
nhẹ), để bảo vệ người khác trước COVID-19, họ phải tự cô lập tại nhà và tránh xa những người 
khác, đồng thời tuân thủ Hướng Dẫn Cô Lập Tại Nhà dành cho Người mắc COVID-19. Lý do là bởi 
họ có khả năng mắc COVID-19 và nếu đúng vậy thì họ có thể lây bệnh sang người khác. 
Những người mới được tiêm vắc-xin đầy ầủ, đáp ứng đủ các tiêu chí sau, thì không cần phải cì không 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-tracing-plan/appendix.html#contact
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html


 Được tiêm vắc-xin đầy ầủ (tức là ≥2 tuần sau khi được tiêm liều thứ hai của loạt vắc-xin 2 liều 

hoặc ≥2 tuần sau khi được tiêm một liều của loại vắc-xin đơn liều) 

 Trong vòng 3 thgian ể từ khi được tiêm liều cuối cùng trong loạt vắc-xin 

 Vẫn không có triệu chứng kể từ lần phơi nhiễm với COVID-19 hiện tại 

Điều này không áp dụng cho bệnh nhân nội trú đã được tiêm vắc-xin người sống tại các cơ sở chăm sóc 
sức khỏe, những người này cần tiếp tục cách ly. 

 
Viên Chức Y Tế có thể thực hiện (các) hành động bổ sung, bao gồm tạm giữ dân sự ở một cơ sở y 
tế hay địa điểm khác, để bảo vệ sức khỏe của cộng đồng nếu cá nhân là đối tượng của Lệnh này vi 
phạm hoặc không tuân thủ Lệnh này. Việc vi phạm Lệnh này cũng được coi là một tội tiểu hình, có 
thể bị phạt bằng hình thức tống giam, phạt tiền hoặc cả hai. (Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn § 
120295). 


