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Quý vị cần phải cách ly nếu quý vị chưa chủng ngừa đầy đủ* 

VÀ:
• Quý vị sống trong một gia đình không thể tránh tiếp xúc gần với người bị 

COVID-19, hoặc

• Quý vị phải trực tiếp chăm sóc cho người bị COVID-19.

Guidance for Quarantining if there is a COVID-
Positive Person in Household 12/08/2021

Hướng 
dẫn

Hướng Dẫn Cách Ly nếu quý vị Chưa 

Chủng Ngừa và Sống với hoặc Chăm Sóc 

cho Người bị COVID-19 

**Những người bị COVID-19 có thể kết thúc cô lập tại nhà sau 10 ngày kể từ khi các triệu chứng xuất 

hiện lần đầu hoặc kể từ khi có kết quả thử nghiệm dương tính, không sốt trong ít nhất 24 giờ, VÀ đã 

giảm các triệu chứng.

Quý vị nên cách ly ít nhất 7 ngày sau khi người dương tính với COVID-19 đã cô 

lập xong 10 ngày. Ngày chót tiếp xúc được cho là Ngày 0.

•Quý vị phải ở nhà trong 7 ngày nếu kết quả thử nghiệm COVID-19 âm tính vào Ngày 5 hoặc trễ hơn. 

Nếu có kết quả thử nghiệm dương tính, hoặc có bất kỳ triệu chứng nào của COVID, thì quý vị phải cô 

lập** ngay rồi liên lạc với bác sĩ chăm sóc sức khỏe của mình hoặc ban sức khỏe công cộng để được 

hướng dẫn cách cô lập.

•Nếu chưa làm thử nghiệm COVID thì quý vị cần ở tại nhà trong 10 ngày sau khi tiếp xúc. 

Người nào có tiếp xúc gần nên đi thử nghiệm COVID-19.

•Quý vị nên ở tại nhà 14 ngày sau khi tiếp xúc nếu quý vị thường 

tiếp xúc gần với người có nguy cơ cao bị COVID-19 nặng.

*Người được cho là chích ngừa đầy đủ:

• nếu chích Pfizer hoặc Moderna, 2 tuần sau khi đã chích liều thứ hai trong loạt 2 liều,

• nếu chích J&J, 2 tuần sau khi chích một liều đơn

Nếu quý vị sống chung hoặc chăm sóc người bị COVID-19 và không thể tránh 

tương tác với họ, thì nên tránh tiếp xúc với những người bên ngoài gia đình.

Thí Dụ

Alex đang chăm sóc cho Robin, và Robin có kết quả 

thử nghiệm dương tính vào ngày 1 tháng Giêng 

(ngày 0). Alex phải cách ly trong khi Robin đang 

trong tình trạng cô lập. Robin sẽ không bị cô lập nữa 

vào ngày 12 tháng Giêng.

Alex phải bắt đầu thời gian cách ly vào ngày 12 tháng 

Giêng. Alex có thể kết thúc cách ly vào ngày 19 (cách ly 

7-ngày), 22 tháng Giêng (cách ly 10-ngày) hoặc 26 

tháng Giêng (cách ly 14-ngày).


