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• Chưa chủng 
ngừa; HOẶC

• Đã chủng ngừa 
và đủ tiêu chuẩn 
được liều bồi 
dưỡng ** nhưng 
chưa chích liều 
bồi dưỡng

• Ở nhà ít nhất 5 ngày, sau lần sau cùng quý vị tiếp xúc với người bị COVID-19.
• Có thể hết cách ly sau Ngày 5 nếu quý vị không có triệu chứng và thử nghiệm âm 

tính vào Ngày 5 hoặc sau đó.
➢ Nếu thử nghiệm dương tính thì làm theo khuyến cáo cô lập.

• Nếu không thể làm thử nghiệm hoặc không muốn thử nghiệm thì tốt nhất nên cách 
ly qua ngày 10.

• Đeo khẩu trang khi ở gần những người khác trong tổng cộng 10 ngày, đặc biệt khi ở 
môi trường trong nhà.

• Nếu quý vị có triệu chứng, hãy ở nhà và thử nghiệm, nếu được. Nếu quý vị không 
thể làm thử nghiệm hoặc thử nghiệm dương tính thì hãy cô lập theo khuyến cáo.

• Đã chích liều bồi 
dưỡng; HOẶC

• Đã chủng ngừa 
nhưng chưa đủ 
điều kiện được 
liều bồi dưỡng

• Thử nghiệm vào Ngày 5.
➢ Nếu thử nghiệm dương tính thì làm theo khuyến cáo cô lập.

• Đeo khẩu trang vừa vặn khi ở gần những người khác trong 10 ngày, đặc biệt khi ở 
môi trường trong nhà (xem hướng dẫn đeo khẩu trang bên dưới để biết thêm thông 
tin).

• Nếu quý vị có triệu chứng, hãy ở nhà và thử nghiệm, nếu được. Nếu quý vị không 
thể làm thử nghiệm hoặc thử nghiệm dương tính thì hãy cô lập theo khuyến cáo.

Tôi phải cách ly trong bao lâu?Những 
thắc mắc 

thường hỏi

Cách ly là gì?
Cách ly là người nào có thể đã tiếp xúc SARS-CoV-2, siêu vi gây ra COVID-
19, phải tránh xa người khác.

How Long Should I Stay in Quarantine?
Update: 1/14/2022
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Hướng Dẫn Đeo Khẩu Trang:
Đeo khẩu trang vừa vặn là điều rất cần thiết để bảo vệ những người khác trong vòng 10 ngày sau khi 
quý vị bắt đầu bị nhiễm bệnh. Xin xem đường nối này để biết thông tin về cách dùng khẩu trang hiệu 
quả nhất:
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Most-out-of-Masking.aspx

**Môi Trường Nơi Làm Việc (không áp dụng cho nhân viên chăm sóc sức khỏe): Những người đã chủng ngừa và đủ 
điều kiện được liều bồi dưỡng nhưng chưa chích liều bồi dưỡng có thể trở lại làm việc nếu không có triệu chứng và:

• Có thử nghiệm chẩn đoán âm tính trong vòng 3-5 ngày sau lần cuối tiếp xúc với người bị COVID-19.
Xin xem đường nối này để biết định nghĩa về đủ điều kiện được liều bồi dưỡng: www.bit.ly/Vx-Eligible

Ghi chú:
Hướng dẫn ở trên cho thấy khuyến cáo gần đây nhất của CDC và CDPH (Ban Sức Khỏe Công Cộng California). Lựa 
chọn này có sẵn cho quý vị mặc dù có nguy cơ lan truyền bệnh trong 5 ngày qua. Cách ly khỏi những người khác 
trong 10 ngày tiếp tục là lựa chọn an toàn nhất.

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Most-out-of-Masking.aspx
http://www.bit.ly/Vx-Eligible

