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Con quý vị là người tiếp xúc gần với một người có kết quả xét 

nghiệm dương tính với COVID-19. Vì lý do này, con quý vị nên 

cách ly tránh tiếp xúc trong 14 ngày.  

Những người cách ly nên ở nhà, tránh tiếp xúc với những 

người khác, và theo dõi sức khỏe của mình.   

Người mắc COVID-19 có thể không thấy bị bệnh hoặc có triệu 

chứng gì, tuy nhiên vẫn có thể làm lây bệnh sang người khác.  

Cách ly giúp những người đã tiếp xúc gần tránh tiếp xúc với những người khác. Việc này giúp 

giảm nguy cơ lây lan COVID-19. 

 

Cách ly = 14 ngày 

Giai đoạn cách ly 14 ngày bắt đầu từ ngày con quý vị tiếp xúc lần gần đây nhất với người có kết 

quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.  Con quý vị nên tiếp tục cách ly 14 ngày ngay cả khi 

em có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 hoặc thấy vẫn khỏe mạnh.  Sở dĩ như vậy là vì 

các triệu chứng COVID-19 không xuất hiện cho đến 2 đến 14 ngày sau khi tiếp xúc với vi-rút.  

 

Người Cách Ly Nên Làm Gì 

• Ở nhà trong 14 ngày sau lần cuối cùng quý vị tiếp xúc với một người mắc COVID-19.   

o Trẻ em không nên đến trường hoặc nơi giữ trẻ.   

o Không tham gia các hoạt động luyện tập thể thao, các trò chơi, bài học, hay các hoạt 

động khác.  

• Ở nhà trừ khi quý vị bắt buộc phải ra khỏi nhà.  Phải phải ra khỏi nhà:  

o Đeo khẩu trang hoặc khăn che miệng và mũi  

o Hạn chế tiếp xúc với những người khác   

o Giữ khoảng cách 6 feet với những người khác   

o Tránh đến những nơi đông người, chẳng hạn như các cửa tiệm và rạp chiếu phim  

• Đừng cho khách đến thăm nhà quý vị.  

• Tránh tiếp xúc với những người khác, đặc biệt là những người dễ có nguy cơ mắc bệnh nặng 

do COVID-19, nếu có thể được.  

• Theo dõi các dấu hiệu và triệu chứng của COVID-19.   

o Các triệu chứng gồm có sốt (100.0◦F  hoặc hơn), lạnh run, ho, đau họng, thở dốc, 

khó thở, mệt mỏi, đau đầu, nghẹt mũi hoặc sổ mũi, nhức mỏi người hoặc cơ bắp, 

bắt đầu mất khứu giác hoặc vị giác, buồn nôn hoặc ói mửa, tiêu chảy.  

o Nếu quý vị có các dấu hiệu cảnh báo cần cấp cứu chẳng hạn như khó thở hoặc đau 

thắt ngực, hãy tìm nơi chữa trị y tế ngay. 

• Hỏi ý kiến y viện hoặc bác sĩ của quý vị và truy cập trang mạng của CDC 

(www.cdc.gov/coronavirus) để tìm hiểu thêm về COVID-19. 

 

Theo CDC, người tiếp xúc gần là 

“bất kỳ người nào ở gần một 

người mắc COVID-19 trong phạm 

vi 6 feet trong ít nhất 15 phút, 

trong 48 giờ trước khi người đó 

bị bệnh cho đến khi người bị 

bệnh bắt đầu cách ly."   

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/end-home-isolation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html#If-You-or-Someone-You-Know-is-Sick-or-Had-Contact-with-Someone-who-Has-COVID-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html#seek-medical-attention
http://www.cdc.gov/coronavirus
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html#If-You-or-Someone-You-Know-is-Sick-or-Had-Contact-with-Someone-who-Has-COVID-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html#If-You-or-Someone-You-Know-is-Sick-or-Had-Contact-with-Someone-who-Has-COVID-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html#If-You-or-Someone-You-Know-is-Sick-or-Had-Contact-with-Someone-who-Has-COVID-19


 Nên Cách Ly Như Thế Nào 

Vietnamese 

• Tìm hiểu thêm về nơi trọ miễn phí cho những người không thể tự cách ly do COVID-19 ở đây 

trong mục có tiêu đề Cơ Sở Cách Ly (“Isolation Facility.”)   

http://austintexas.gov/department/covid-19-information/symptoms-testing-and-care
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Nếu con quý vị có triệu chứng bệnh, 

liên lạc với bác sĩ hoặc y viện của 

quý vị để được hướng dẫn thêm.  


