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Hướng dẫn của Phụ huynh để Truy tìm người đã Tiếp xúc – Những gì sẽ xảy ra
Truy tìm Tiếp xúc là gì? Điều này giúp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 như thế nào?

• Việc truy tìm người đã tiếp đã được sử dụng ở Hạt Santa Clara và trên toàn thế giới trong một thời gian dài để ngăn ngừa lây nhiễm.
• Đây là một cách để xác định những người đã tiếp xúc với người được xét nghiệm dương tính cho một căn bệnh (như sởi, lao hoặc COVID19) và có thể lây truyền sang người khác.
• Tìm những người có tiếp xúc gần gũi với người đã xét nghiệm dương tính với COVID-19, là để có thể thông báo cho họ trước khi thấy
được một dấu hiệu nào của bệnh. Nếu họ tự cách ly ở nhà ngay lập tức thì sẽ không lây lan siêu vi khuẩn cho người khác khi đi ra ngoài.

Bước 1
Khi có học sinh hoặc
giáo viên xét nghiệm
dương tính với
COVID-19, phải cho
Sở Y Tế Công Cộng
địa phương biết tên
họ và thông tin liên
lạc của người này.

Bước 2

Bước 3

Nhân viên Sở Y Tế sẽ gọi cho phụ huynh
hoặc giáo viên để giúp họ nhớ lại tất cả
những ai thuộc đoàn nhóm ổn định với người
đã xét nghiệm dương tính với COVID-19,
hoặc những ai mà học sinh/giáo viên này đã
có tiếp xúc gần gũi (ở trường, ở nhà hoặc
bên ngoài xã hội) và người nào có thể đã
tiếp xúc với siêu vi khuẩn.

Người truy tìm (đại diện cho
Sở Y Tế Công Cộng) liên
lạc với những ai đã có tiếp
xúc gần gũi với học
sinh/giáo viên đó để hướng
dẫn những điều cần làm kế
tiếp (như theo dõi các triệu
chứng, đi xét nghiệm, và tự
cách ly).

Tiếp xúc gần gũi= Người đã ở gần người xét
nghiệm dương tính với COVID-19 (trong vòng
6 feet trong hơn 15 phút) trong thời kỳ họ
truyền nhiễm và có thể lây bệnh.
Đoàn nhóm ổn định= một nhóm trẻ em/thanh
thiếu niên và thầy/cô giáo/huấn luyện viên ở
cùng nhau cho mọi sinh hoạt (ví dụ như học
tập, hỗ trợ, bữa ăn, giải trí/ra chơi, v.v.) và
tránh tiếp xúc với những ai khác ngoài nhóm
khi đang ở trong sắp xếo này.

Lưu ý: Thông tin của con
quý vị được bảo vệ theo
Luật Bảo Mật (17 CCR
2502(f))

Bước 4
Những người đã có tiếp xúc
nhận được thông tin và giúp đỡ
để có thể:

• Hiểu rõ về rủi ro của COVID-19
•
•
•
•

và cách bệnh này lây lan
Biết khi nào và làm sao để được
xét nghiệm
Biết cách làm sao tách biệt ra
để bảo vệ những người không
có tiếp xúc gần gũi (tự cách ly)
Biết cách theo dõi các triệu
chứng và phải làm gì khi có
triệu chứng
Có được giúp đỡ trong cộng
đồng để tự cô lập và cách ly

*MỚI - Những người đã được
tiêm ngừa đầy đủ có thể
không phải cách ly nếu họ
đáp ứng một số điều kiện nhất
định. Xem sccstayhome.org
để biết thêm thông tin.
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Tìm hiể
Biết thêm về việc truy tìm người đã tiếp xúc:

www.sccstayhome.org

