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BIỂU ĐỒ NHÁNH QUYẾT ĐỊNH KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM 2021-2022 - Ngành Chăm Sóc Trẻ Em

Các Đề Nghị Cô Lập và Cách Ly Trong Thời Gian Chờ Đợi và Sau Khi Nhận Được Kết Quả Xét Nghiệm

1. Nếu một người không có tiếp xúc gần gũi nhưng có các triệu chứng thông thường của nhiều loại bệnh khác tương tự như COVID-19, người đó nên đi xét nghiệm và nộp kết quả xét
nghiệm âm tính cho chương trình. Giấy bác sĩ chỉ có thể sử dụng thay cho kết quả xét nghiệm âm tính trong một vài trường hợp nhất định.  Hãy vào trang Các câu hỏi thường gặp về
Giáo Dục để biết thêm chi tiết.

2. Người có tiếp xúc gần gũi là người đã từng ở trong khoảng cách 6 feet với người bị nhiễm trong thời gian ít nhất 15 phút, tại thời điểm nào đó trong vòng 2 ngày trước khi người bị nhiễm có
các triệu chứng hoặc có kết quả xét nghiệm dương tính.  Người có tiếp xúc gần gũi bao gồm người có 15 phút tiếp xúc liên tục với người bị nhiễm, cũng như người có các tiếp xúc ngắn hạn
nhưng nhiều lần với người bị nhiễm.

3. Bất cứ lúc nào kết quả xét nghiệm là dương tính (cho dù đã tiêm ngừa hay chưa), thì phải cô lập tại nhà trong ít nhất 10 ngày sau khi triệu chứng đầu tiên xuất hiện (hoặc ngày thu nhận kết
quả xét nghiệm dương tính) và it nhất 24 giờ sau khi hết sốt và các triệu chứng khác đã giảm..

CÓ TRIỆU CHỨNG
Triệu chứng COVID-19: CÓ
Tiếp xúc gần gũi: KHÔNG

Cô Lập ngay trong khi chờ
đợi kết quả xét nghiệm

Trở lại trường
học/sở làm ít
nhất 24 tiếng
sau khi đã hết

sốt và các
triệu chứng

khác đã giảm

Cô Lập trong
ít nhất 10 
ngày và ít

nhất 24 tiếng
sau khi đã

hết sốt & các
triệu chứng

khác đã
giảm

Âm tính Dương tính

SÀN LỌC
Triệu chứng COVID-19: KHÔNG 

Tiếp xúc gần gũi: KHÔNG

Tiếp tục đi học/đi làm trong
khi chờ đợi kết quả xét nghiệm

Tiếp tục đi
học/đi làm

Cô lập trong ít
nhất 10 ngày
và ít nhất 24 
tiếng sau khi
đã hết sốt & 

các triệu chứng
khác đã giảm

Âm tính Dương tính

CÓ TIẾP XÚC GẦN GŨI 2
Triệu chứng COVID-19: CÓ hoặc KHÔNG 

Tiếp xúc gần gũi: CÓ

Cách Ly ngay trong khi chờ
đợi kết quả xét nghiệm

Cô Lập và đi
xét nghiệm

COVID ngay3

Xét nghiệm
COVID ngay1 Xét Nghiệm

COVIDKHÔNG CÓ

KHÔNGKHÔNG

Người có tiếp
xúc có triệu

chứng không?
CÓ CÓ

Người có tiếp xúc
đã tiêm ngừa đầy

đủ chưa?

Người có tiếp
xúc có triệu

chứng không?

Cách ly đủ 10 ngày
và xét nghiệm vào
ngày thứ 5 sau lần
tiếp xúc cuối cùng.3

Tiếp tục theo dõi
các triệu chứng cho

hết 14 ngày.
Âm tính Dương tính

Cách ly ít nhất 10
ngày3 sau lần tiếp xúc
cuối cùng và ít nhất 24 
tiếng sau khi hết sốt & 
các triệu chứng khác
đã giảm. Xét nghiệm
lại vào ngày thứ 5
sau lần tiếp xúc.3

Cô lập ít nhất
10 ngày3 sau

lần tiếp xúc cuối
cùng và ít nhất
24 tiếng sau khi

hết sốt & các
triệu chứng khác

đã giảm.

Có thể tiếp tục
đi học/đi làm.  
Xét nghiệm

vào ngày thứ 5 
sau lần tiếp

xúc cuối cùng3

https://covid19.sccgov.org/school-guidance#FAQ
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