
Khuyến khích lấy xét nghiệm Kháng nguyên.
Khuyến khích những người từ 2 tuối trở lên mang khẩu trang ngoại trừ lúc ăn hoặc ngủ.
Cho các không gian nhỏ hơn 400.000 feet khối, một người có tiếp xúc gần là khi người đó chia sẻ cùng một không gian bên trong nhà
với tổng số thời gian tích lũy từ 15 phút hoặc hơn trong vòng 24 tiếng trong khoảng thời gian một trường hợp lây nhiễm được xác
nhận.  Cho các khoảng không gian rộng lớn hơn 400.000 feet khối, hãy tham khảo định nghĩa về tiếp xúc gần của CDPH.
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COVID-19 CÂY QUYẾT ĐỊNH dành cho Lớp TK-12 và Ngành Giữ Trẻ  (11.15.22)

NGƯỜI CÓ KẾT QUẢ
XÉT NGHIỆM

DƯƠNG TÍNH

Cô lập: Ngày đầu tiên có xét nghiệm
dương tính hoặc có triệu chứng = Day 0

Ở nhà ít nhất là cho đủ 5 Ngày. 

Nhân viên PHẢI và Học sinh NÊN mang
khẩu trang khi ở xung quanh những
người khác cho đến Ngày 11.

Ở nhà cho đến khi triệu 
 chứng được cải thiện VÀ
không còn sốt trong 24
giờ (mà không dùng
thuốc hạ sốt).

Mang khẩu trang  khi ở gần
người khác cho đến khi các
triệu chứng được thuyên
giảm.

Cô lập ngay lập tức
Lấy xét nghiệm
Tiếp tục cô lập cho đến khi
nhận được kết quả xét
nghiệm
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KẾT QUẢ
ÂM TÍNH 

KẾT QUẢ
DƯƠNG TÍNH
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Nếu không thể có được xét nghiệm âm
tính, hoặc từ chối lấy xét nghiệm: Cô lập
có thể kết thúc vào Ngày 11 nếu không
còn sốt ít nhất là 24 giờ (mà không dùng
thuốc hạ sốt).
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Cô lập ngay & lấy xét
nghiệm

Đề nghị lấy xét nghiệm trong
vòng 3-5 ngày kể từ lần tiếp
xúc cuối cùng, trừ khi đã bị
COVID trong 30 ngày qua.

Học sinh/Trẻ em không có
triệu chứng có thể tiếp tục ở
trường học hoặc nhà trẻ

Có thể trở lại sinh hoạt bình
thường nếu có xét nghiệm
âm tính, các triệu chứng
được cải thiện VÀ không còn
sốt ít nhất là 24 giờ (mà
không dùng thuốc hạ sốt).

Làm theo 
hướng dẫn

CÔ LẬP

NGƯỜI CÓ TIẾP 
XÚC GẦN 3

Nhân viên không có triệu chứng có
thể tiếp tục làm việc.

PHẢI lấy xét nghiệm  trong vòng 3-5
ngày kể từ lần tiếp xúc sau cùng, trừ
khi đã bị COVID trong 90 ngày qua 

PHẢI mang khẩu trang khi ở gần người  
khác cho đến Ngày 11 sau khi đã có
tiếp xúc.

Có thể trở lại sinh hoạt bình thường
nếu có xét nghiệm âm tính, các triệu
chứng được cải thiện VÀ không còn
sốt ít nhất là 24 giờ (mà không dùng
thuốc hạ sốt).

PHẢI mang khẩu trang bất cứ khi nào
ở gần người khác cho đến Ngày 11
sau khi đã có tiếp xúc. 

DƯƠNG TÍNH/KHÔNG XÉT
NGHIỆM

 HỌC SINH
HOẶC TRẺ EM

NHÂN
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KẾT QUẢ
ÂM TÍNH 

KẾT QUẢ
ÂM TÍNH 

NẾU CÓ HOẶC
PHÁT TRIỂN
TRIỆU CHỨNG

NẾU CÓ HOẶC
PHÁT TRIỂN

TRIỆU CHỨNG
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NGƯỜI CÓ TRIỆU CHỨNG,
KHÔNG phải là người tiếp
xúc gần3
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Quý vị có thể trở lại sinh hoạt bình
thường trước Ngày 11 nếu quý vị có xét
nghiệm âm tính tại bất cứ thời điểm nào
vào Ngày 5 hoặc sau đó, các triệu chứng
được cải thiện VÀ không còn sốt ít nhất
là 24 giờ (mà không dùng thuốc hạ sốt).

NÊN mang khẩu trang bất
cứ khi nào ở gần người khác
cho đến Ngày 11 sau khi đã
có tiếp xúc. 
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Cô lập ngay & lấy xét
nghiệm1

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx

