NHÀ GIỮ TRẺ/SINH HOẠT THANH/THIẾU NIÊN KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM CÂY RA
QUYẾT ĐỊNH (DECISION TREE)

Các khuyến nghị về cô lập & cách ly khi đang chờ và sau khi nhận được kết quả xét nghiệm COVID-19 Test Results
TRIỆU CHỨNG
(NGHI NGỜ BỊ NHIỄM)
Triệu chứng COVID-19: CÓ
Tiếp Xúc Gần: KHÔNG

TIẾP XÚC GẦN GŨI2

Triệu Chứng COVID-19: CÓ hoặc không
Tiếp Xúc Gần: CÓ

THEO DÕI ĐỊNH KỲ
Triệu chứng COVID-19: kHÔNG
Tiếp Xúc Gần: KHÔNG

CÔ LẬP ngay lập tức trong
khi đợi kết quả xét nghiệm.

CÔ LẬP / CÁCH LY ngay trong khi đợi kết quả xét nghiệm, Trừ
khi đã được tiêm phòng đầy đủ và không có triệu chứng.

Tiếp tục ơ trường/chỗ làm khi
đợi kết quả xét nghiệm.

Xét nghiệm
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Âm tính

Trở lại trường
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nhất 24 tiếng
sau khi hết sốt
và các triệu
chứng khác đã
cải thiện.
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tính

Cách ly ít nhất
10 ngày và ít
nhất 24 giờ sau
khi hết sốt và
các triệu chứng
khác đã cải
thiện.
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Tiếp tục ở
trường /
chỗ làm việc

Âm tính

Xét nghiệm ngay và
Xét nghiệm NGAY & xét nghiệm nữa trong/sau ngày 5 Cô lập cho ít nhất Có thể trở
3 sau khi
3,4
xét
nghiệm nữa 5 ngày
10
ngày
lại trường
sau lần tiếp xúc cuối. If nếu không xét nghiệm, phải cách
sau
lân tiếp xúc
phát
hiện
triệu
khi triệu
ly cho đủ 10 ngày. (Nếu có triệu chứng, 10 ngày và ít nhất
3,4 Tiếp tục đén
cuối.
chứng
và
ít
nhất
chứng đã cải
24 tiếng sau khi hết sốt và những triệu chứng khác đã cải
trướng/làm việc nếu
24 tiếng sau khi
thiện và
thiện.) có thể rút ngắn thởi gian cách ly còn 7 ngày nếu
kết quả xét nghiệm là
xét nghiêm âm tính trong/sau ngày 5 sau lần phơi nhiễm hết sốt và những không bị sốt
âm tính và tiếp tục
trong ≥24 không có triệu chứng.
cuối cùng. Và không có triệu chứng.4 tất cả mọi người nên triệu chứng khác
đã cải thiện.
giờ qua.
tiếp tục tự theo giõi triệu chứng cho đủ 14 ngày.

DƯƠNG
TÍNH

Cô lập cho
ít nhất 10
ngày và ít
nhất 24
tiếng sau
khi hết sốt
và những
triệu chứng
khác đã cải
thiện.

1. Nếu một người không phải lá người tiếp xúc gần nhưng có các triệu chứng giống COVID thường gặp với nhiều loại bệnh, người này nên xét nghiệm và cung cấp kết quả âm tính đến trường.
Thư của bác sỹ chỉ đươc dùng thay kết quả xét nghiệm âm tính trong những hoàn cảnh rất cụ thể. Xem giải đáp thắc mắc Education page FAQs (#18) để biết thêm chi tiết.

2. Môt người tiếp xúc gần là người đã ở gần người nhiễm bệnh trong vòng 6 feet trong ít nhất 15 phút bất kỳ lúc nào bắt đầu 2 ngày trước khi ca nhiễm phát hiện triệu chứng hay là xét nghiệm
dương tính. Thời gian phơi nhiễm có thể là 15 phút liên tục gần ca nhiễm hoặc lặp đi lặp lại những tiếp xúc ngắn hạn với ca nhiễm, tổng cộng là 15 phút trong khoảng thời gian 24 giờ.
3. Bất cứ lúc nào có xét nghiệm dương tính (bất kể tình trạng tiêm chủng), cô lập tại nhà cho ít nhất 10 ngày sau triệu chứng đầu tiên bắt đầu (hoặc ngày lấy mẫu xét nghiệm dương tính) và ít
nhất 24 tiếng sau khi hết sốt và các triệu chứng khác đã cải thiện.

4. Nếu ca nhiễm là môt thành viên trong gia đình (HH) - người ở chung nhà chưa được tiêm phòng bắt đầu thời gian cách ly ngay lập tức và kéo dài trong 7 ngày (nếu xét nghiệm vào/sau 5 ngày
có kết quả âm tính) hoặc 10 ngày (nếu không xét nghiệm) kể từ ngày ca nhiễm kết thúc cô lập.
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