
Hướng Dẫn Cách Ly và Kiểm Dịch
Nếu quý vị có kết quả dương tính hoặc bị phơi nhiễm COVID-19, quý vị có thể thực hiện một số bước 
quan trọng để bảo vệ bản thân và người khác.

Định nghĩa về cách ly và kiểm dịch? 
Cách ly là khi quý vị ở nhà và tránh xa người khác, ngay cả thành viên trong gia đình của quý 
vị. Cách ly dành cho những người bị bệnh hoặc có kết quả dương tính với COVID-19.
Kiểm dịch là khi quý vị ở nhà và tránh xa người khác nếu quý vị đã bị phơi nhiễm với người 
nhiễm COVID-19 phòng trường hợp quý vị đã bị nhiễm. Kiểm dịch sẽ là tốt khi quý vị có nhiều 
khả năng bị bệnh và lây truyền virut sang người khác, hoặc khi quý vị có khả năng đã ở gần ai 
đó có thể bị bệnh nặng khi bị nhiễm COVID-19. 

Khi nào tôi phải cách ly? 
Khi quý vị có kết quả dương tính hoặc triệu chứng COVID-19, quý vị phải tránh xa 
người khác, ngay cả trong gia đình và ngay cả khi quý vị đã tiêm vắc-xin. Cách ly 
tối thiểu 5 ngày sau khi xuất hiện các triệu chứng, hoặc sau ngày có kết quả xét 
nghiệm dương tính đầu tiên nếu quý vị không có triệu chứng. 
Kết thúc cách ly: Quý vị có thể kết thúc cách ly sau 5 ngày nếu kết quả xét nghiệm 
âm tính (sử dụng xét nghiệm kháng nguyên) vào ngày thứ 5 trở đi - miễn là quý vị 
không bị sốt và các triệu chứng ngày càng thuyên giảm. Nếu quý vị vẫn có kết quả 
dương tính vào ngày thứ 5 trở đi hoặc nếu quý vị không làm xét nghiệm,  
vui lòng cách ly 10 ngày, cho đến khi quý vị không bị sốt. Quý vị nên đeo  
khẩu trang vừa vặn khi ở quanh người khác - đặc biệt là trong môi trường khép  
kín - trong 10 ngày, ngay cả khi quý vị ngừng cách ly sớm hơn. 

Tôi phải cách ly như thế nào?
Ở nhà ngoại trừ việc đi khám sức khỏe, và tránh ở cùng phòng với người 
khác, đặc biệt là những người có nhiều khả năng bị bệnh:
• Trên 65 tuổi; đang mang thai, thừa cân nghiêm trọng; mắc bệnh mãn tính 

(như ung thư, tiểu đường, bệnh tim/phổi); có hệ thống miễn dịch kém 
Nếu quý vị phải ở trong một không gian chung, thì vui lòng mở cửa sổ, nếu 
an toàn, để tăng lưu thông không khí hoặc sử dụng máy làm sạch không khí
và quạt thông gió

 
. Yêu cầu mọi người đeo khẩu trang vừa vặn. 

Khi nào tôi phải kiểm dịch?
Khi quý vị đã bị phơi nhiễm với ai đó nhiễm COVID-19, ngay cả khi quý vị đã 
tiêm vắc-xin, vui lòng thực hiện xét nghiệm 3-5 ngày sau khi bị phơi nhiễm. 
Thực hiện cách ly nếu kết quả xét nghiệm dương tính. Nếu quý vị đã bị 
nhiễm COVID-19 trong 90 ngày qua, chỉ cần xét nghiệm khi quý vị có các 
triệu chứng mới, bằng xét nghiệm kháng nguyên. Trừ khi quý vị có các triệu 
chứng trong 10 ngày sau khi bị phơi nhiễm, quý vị không cần phải kiểm dịch. 
Nếu quý vị sống hoặc làm việc trong môi trường có nguy cơ cao, như viện 
dưỡng lão hoặc mái ấm, thì quý vị có khả năng phải kiểm dịch. Những người có nguy cơ phơi nhiễm cao, 
chẳng hạn như có người trong gia đình có kết quả xét nghiệm dương tính, thì phải hết sức cẩn thận.
Để có được hướng dẫn đầy đủ về việc làm thế nào để kiểm dịch và cách ly, vui lòng truy cập  
cdph.ca.gov.

Cách ly  
khi quý vị có kết 
quả xét nghiệm 
dương tính với 

COVID-19, để bảo 
vệ người khác.

Ngày 1 là ngày  
sau khi các triệu chứng bắt 
đầu (hoặc sau ngày có kết 
quả xét nghiệm dương tính 
đầu tiên nếu quý vị không 

có triệu chứng).

Tính từ ngày 1 và xét 
nghiệm vào ngày thứ 5 

(trở đi). 

Gọi 911 nếu quý vị bắt đầu 
có các dấu hiệu cảnh báo 
khẩn cấp, bao gồm khó 

thở; tức ngực, đau ngực; 
môi, mặt hoặc móng tay 

tím tái; nhầm lẫn hoặc khó 
thức dậy; hoặc các triệu 

chứng nghiêm  
trọng khác. 

Quét mã QR để xem các đường link 
tương tác trên tờ hướng dẫn này.
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https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Most-out-of-Masking.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/improving-ventilation-home.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/improving-ventilation-home.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Most-out-of-Masking.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH Document Library/COVID-19/self-isolation-instructions.pdf

	Hướng Dẫn Cách Ly và Kiểm Dịch
	Nếu quý vị có kết quả dương tính hoặc bị phơi nhiễm COVID-19, quý vị có thể thực hiện một số bước quan trọng để bảo vệ bản thân và người khác.
	Định nghĩa về cách ly và kiểm dịch? 
	Khi nào tôi phải cách ly? 
	Tôi phải cách ly như thế nào?
	Khi nào tôi phải kiểm dịch?




Accessibility Report


		Filename: 

		Isolation-and-Quarantine_Fact-Sheet--vi.pdf




		Report created by: 

		sdaas, asd, asd

		Organization: 

		asd, asd




 [Personal and organization information from the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 0

		Passed manually: 2

		Failed manually: 0

		Skipped: 0

		Passed: 30

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Passed manually		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Passed		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top


