
  
 
 

Thông tin và nguồn hỗ trợ dành cho du khách đến từ Ấn Độ 
 

Hạt Santa Clara giữ tinh thần đoàn kết với cộng đồng người Ấn Độ/người Mỹ gốc Ấn trong Vùng Vịnh trong 
lúc cuộc khủng hoảng COVID-19 tiếp tục tàn phá Ấn Độ. Quận Hạt có thông tin và nguồn giúp đỡ để hỗ trợ các 
thành viên cộng đồng bị cuộc khủng hoảng này ảnh hưởng. 

Quận Hạt hiểu rằng nhiều thành viên cộng đồng đã hỗ trợ gia đình và bạn bè bằng cách tạo điều kiện thuận lợi 
cho chuyến đi của họ đến Vùng Vịnh để bảo đảm an toàn cho họ, cũng như các thành viên cộng đồng mới trở về 
hoặc đang trở lại Ấn Độ vì lý do công việc hoặc cá nhân. Quận Hạt đưa ra hướng dẫn sau đây để giúp giảm sự lây 
lan của COVID-19, bảo vệ sức khỏe của toàn thể cộng đồng, và cung cấp hỗ trợ và nguồn lực cho những người 
đã đi xa gần đây. Mặc dù chính phủ Hoa Kỳ đang hạn chế việc du lịch từ Ấn Độ kể từ ngày 4 tháng 5 năm 2021, 
hướng dẫn này áp dụng cho những người mới đến từ Ấn Độ, cũng như du khách nào được miễn các hạn chế về 
du lịch. 

Các đề nghị cho du khách đến từ Ấn Độ: 

1) Tất cả những du khách chưa được tiêm ngừa phải cách ly ngay lập tức trong 10 ngày: 
• Quận Hạt đặc biệt kêu gọi những du khách chưa được tiêm ngừa mới trở về từ Ấn Độ 

phải cách ly ngay lập tức trong 10 ngày sau khi đến Hạt Santa Clara, như được Bộ Y tế 
Công cộng California đề nghị. Du khách nên tự theo dõi các triệu chứng COVID-19 trong 
suốt thời gian cách ly. Hãy vào trang www.sccstayhome.org để tìm hiểu thêm. 

• Du khách đang cách ly nên tách biệt với những người không đi du lịch với họ, nghĩa là du 
khách nào vừa đến nên ở trong phòng riêng biệt của một ngôi nhà hoặc ở trong một 
khách sạn. 

2) Những du khách đã được tiêm ngừa ở Ấn Độ nên cách ly trong 10 ngày: 
• Đề nghị cách ly được áp dụng kể cả khi du khách đã được tiêm ngừa, do tỷ lệ COVID-19 

cực kỳ cao và không có thông tin đầy đủ về thuốc chủng ngừa hiện đang được triển khai ở 
Ấn Độ. 

3) Những du khách được tiêm ngừa ở Mỹ không cần phải cách ly: 
• Đối với những du khách đã được hoàn toàn tiêm ngừa một trong ba loại thuốc có Giấy 

phép Sử dụng Khẩn cấp của FDA (Pfizer, Moderna, hoặc Johnson & Johnson), đề nghị 
cách ly sẽ không áp dụng. 

4) Tất cả các du khách nên đi xét nghiệm COVID-19 trong 3-5 ngày sau khi đến Hoa Kỳ: 
• Tất cả những du khách vừa đến nên đi xét nghiệm vào ngày thứ 3, 4 hoặc 5 sau khi đến Hoa Kỳ,  

ngay cả khi đã được tiêm ngừa. 
• Quận Hạt cung cấp nhiều lựa chọn đi xét nghiệm miễn phí, bao gồm cả dịch vụ xét nghiệm 

drive-through (vẫn ngồi trong xe khi xét nghiệm). Truy cập www.sccfreetest.org để tìm 
hiểu thêm và tìm một địa điểm. Dịch vụ xét nghiệm không cần bảo hiểm. 

5) Nếu Du khách có kết quả dương tính, họ nên cô lập: 
• Nếu du khách vừa đến Hoa Kỳ có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, họ nên 

cách ly để bảo vệ những người khác khỏi bị nhiễm bệnh. Điều này có nghĩa là người có 
kết quả xét nghiệm dương tính nên ở nhà, tách biệt với những người khác trong nhà (tức 
là ở phòng riêng), không cho khách đến thăm, không sử dụng phương tiện giao thông 
công cộng và không nấu nướng hoặc phục vụ thức ăn cho người khác. 

• Quận Hạt cung cấp các nguồn hỗ trợ, bao gồm việc ở nhà trọ và hỗ trợ thực phẩm, cho 
những người không đủ khả năng cách ly mà không có sự giúp đỡ. Hãy vào trang 
www.sccstayhome.org hoặc gọi (408) 808-7770. 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Travel-Advisory.aspx
http://www.sccstayhome.org/
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