
CÔ LẬP

Có kết quả xét nghiệm dương tính không?

Ở nhà ít nhất 5 ngày.
Xét nghiệm lại vào hoặc sau ngày
thứ 5 với xét nghiệm kháng nguyên.  
Mang khẩu trang cho đủ 10 ngày. 

Tiếp tục ở nhà cho đủ ít
nhất 10 ngày*.

CÓ KHÔNG

CÓKHÔNG

CÓ KHÔNG

Kết thúc thời gian cô lập
sau ngày thứ 5.  Mang khẩu

trang cho đủ 10 ngày.

Tôi có kết quả xét nghiệm COVID-19 dương tính
Vậy tôi phải làm gì?

*Hãy vào trang SCCStayHome.org để biết thêm chi tiết về những gì cần làm.

Có triệu chứng vào ngày thứ 5 không?

Có xét nghiệm vào hoặc sau ngày thứ 5 không? 
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Tuân theo Hướng dẫn
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Tuân theo hướng dẫn
CÔ LẬP.

Có kết quả xét nghiệm
dương tính không?

CÓ

Tôi có tiếp xúc gần với người bị nhiễm COVID-19
Vậy tôi phải làm gì?

Có triệu chứng không?

Không cần phải cách ly, nhưng...
Hãy xét nghiệm 3-5 ngày sau lần tiếp xúc cuối cùng. 

Mang khẩu trang trong 10 ngày.

Mang khẩu trang trong 10 ngày.

Tiếp tục những hoạt động
thường ngày.

*Hãy vào trang SCCStayHome.org để biết thêm chi tiết về những gì cần làm.

TIẾP XÚC GẦN

KHÔNG

KHÔNG



TRIỆU CHỨNG

Có tiếp xúc gần không?

Tôi bắt đầu có triệu chứng COVID-19
Vậy tôi phải làm gì?

VỀ NHÀ NGAY.
Hãy xét nghiệm và ở
nhà cho đến khi có kết
quả xét nghiệm.

Có kết quả dương tính không?

Có phải đã hết sốt và các triệu
chứng đã thuyên giảm không?

CÓ

Tuân theo hướng dẫn
CÔ LẬP.

CÓ

CÓ

Có thể trở lại đi làm
hoặc đi học.

Hãy ở nhà đến khi...
Không còn sốt và các triệu

chứng khác đã thuyên giảm.

KHÔNG

KHÔNG

KHÔNG

Tuân theo hướng dẫn
TIẾP XÚC GẦN.

*Hãy vào trang SCCStayHome.org để biết thêm chi tiết về những gì cần làm.


