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COVID-19: 
Hướng Dẫn Cách Ly Cho Người Nhiễm 
COVID-19 
 

 

	

Tóm lược 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

i. Nếu	quý	vị	có	đáp	ứng	các	tiêu	chí	để	kết	thúc	cách	ly	sau	Ngày	5,	quý	vị	có	thể	ngừng	đeo	khẩu	trang	nếu	như	
có	hai	xét	nghiệm	COVID-19	liên	tiếp,	cách	nhau	ít	nhất	một	ngày,	cho	kết	quả	âm	tính.	

ii. LAC	DPH	đặc	biệt	khuyến	nghị	quý	vị	làm	một	xét	nghiệm	COVID-19	cho	kết	quả	âm	tính	trước	khi	kết	thúc	cách	
ly	vào	khoảng	giữa	Ngày	6-10.	Nếu	làm	xét	nghiệm,	tốt	nhất	nên	dùng	loại	xét	nghiệm	kháng	nguyên	(bao	gồm	
loại	tự	xét	nghiệm)	để	giảm	nguy	cơ	có	kết	quả	dương	tính	giả.		

iii. Nếu	quý	vị	hãy	còn	sốt,	tiếp	tục	cách	ly	24	tiếng	sau	khi	hết	sốt.	Nếu	quý	vị	bị	suy	giảm	miễn	dịch	hoặc	đã	từng	bị	
bệnh	COVID-19	nặng,	hãy	tham	khảo	ý	kiến	của	bác	sỹ	để	biết	khi	nào	quý	vị	có	thể	ở	gần	những	người	khác.			

	
Nếu quý vị có câu hỏi, đang trải qua tình trạng vô gia cư, hay không thể cách ly 
hoặc kiểm dịch một cách an toàn tại nhà, hãy gọi vào Đường dây Thông tin COVID của 
Y tế Công cộng tại số 1-833-540-0473. Trợ giúp hàng ngày từ 8:00am đến 8:30pm. 
 

 
 Cách ly: Ở nhà và tránh xa những người khác 
	

Nếu quý vị bị nhiễm COVID-19, quý vị phải ở nhà, tránh xa những ngưới khác trong 
vòng ít nhất 5 ngày. Quý vị phải cách ly, ngay cả khi không có triệu chứng 
và/hoặc quý vị đã chích ngừa hay đã nhiễm bệnh trước đây. Tuân theo hướng dẫn 
cách ly để bảo vệ những người khác. 
 

Cách tính ngày: 
• Ngày 0 là ngày đầu tiên xuất hiện các triệu chứng. 

DAYS	

Đeo	khẩu	
trang	khi	
ở	gần	
những	
người	
kháci	
 

Các	triệu	chứng	khởi	phát	hoặc	làm	xét	nghiệm	
cho	kết	quả	dương	tính	
Ngày	bắt	đầu	tính	thời	gian	cách	ly 

Kết	thúc	cách	lyiii		

Quý	vị	có	thể	kết	thúc	cách	ly	sau	Ngày	5ii,	nếu:	
• Đã	hết	sốt	trong	suốt	24	giờ	(mà	không	dùng	
thuốc	hạ	sốt),	VÀ	

• Không	có	triệu	chứng	nào	khác,	hoặc	các	
triệu	chứng	hiện	có	nhẹ	và	đang	cải	thiện	

Tại	quận	Los	Angeles,	nếu	quý	vị	nhiễm	
COVID-19:		
	

❶	Cách	ly	(ở	nhà,	tránh	xa	những	
người	khác),	và	

	

❷	Đeo	khẩu	trang	vừa	vặn	cho	đến	
hết	Ngày	10,	và	

	

❸	Cho	những	người	tiếp	xúc	gần	biết	
họ	đã	bị	phơi	nhiễm	và	cần	phải	
tuân	theo	hướng	đẫn	dành	cho	
người	tiếp	xúc	gần		

	

Quý	vị	được	coi	là	nhiễm	COVID-19	nếu	có	
một	kết	quả	xét	nghiệm	dương	tính	với	
COVID-19,	hoặc	bác	sỹ	cho	rằng	quý	vị	
nhiễm	COVID-19.	
 

Truy cập vào trang web tiếng Anh tại ph.lacounty.gov/covidisolation để biết thông 
tin mới nhất. Để xem thông tin bằng ngôn ngữ khác, nhấp vào nút “Translate” ở góc 
trên cùng bên trái của trang và chọn ngôn ngữ mong muốn. 
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• Nếu quý vị không có triệu chứng, Ngày 0 là ngày lấy mẫu xét nghiệm cho kết 
quả dương tính đầu tiên. Nếu quý vị khởi phát triệu chứng sau đó, Ngày 0 
được tính lại là ngày đầu tiên có triệu chứng. 

 
Kết thúc cách ly: 
Quý vị có thể kết thúc cách ly sau Ngày 5* (nghĩa là giữa Ngày 6-10), nếu: 

• Quý vị không bị sốt trong ít nhất 24 giờ mà không dùng thuốc hạ sốt, VÀ  
• Không có bất kỳ triệu chứng nào khác, hoặc các triệu chứng đang có nhẹ và 

đang cải thiện.  

 

*Lưu ý: LAC DPH đặc biệt khuyến nghị quý vị làm một xét nghiệm COVID-19 cho kết 
quả âm tính trước khi kết thúc cách ly vào khoảng giữa Ngày 6-10. Nếu làm xét 
nghiệm, tốt nhất nên dùng loại xét nghiệm kháng nguyên (bao gồm loại tự xét 
nghiệm) để giảm nguy cơ có kết quả dương tính giả.  
 
Nếu các triệu chứng COVID-19 của quý vị không cải thiện, quý vị phải tiếp tục 
cách ly cho đến khi các triệu chứng cải thiện hoặc cho đến sau Ngày 10.  
 

Tuy nhiên, nếu quý vị mắc một bệnh lý gây suy giảm hệ thống miễn dịch của cơ thể 
hoặc nếu quý vị đã bị bệnh nặng do COVID-19, thì quý vị có thể cần phải ở nhà lâu 
hơn 10 ngày. Hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ để biết khi nào quý vị có thể ở gần 
những người khác. 
 

Nếu các triệu chứng COVID-19 quay trở lại hoặc trở nên tệ hơn sau khi kết thúc 
cách ly, quý vị có thể bị COVID-19 tái phát. Hãy làm một xét nghiệm kháng nguyên. 
Nếu có kết quả dương tính, quý vị sẽ cần cách ly trở lại bắt đầu từ Ngày 0. Tham 
vấn với bác sỹ về những thắc mắc cũng như những triệu chứng mà quý vị gặp phải.  
 

Đeo khẩu trang vừa vặn  

Khi đang trong thời gian cách ly, quý vị phải đeo khẩu trang vừa vặn nếu cần ở 
chung phòng với những người khác. Tiếp tục đeo khẩu trang vừa vặn khi ở không 
gian trong nhà cùng những người khác cho đến hết Ngày 10. 
 

* Nếu quý vị đáp ứng các tiêu chí để kết thúc thời gian cách ly sau Ngày 5, quý 
vị có thể tháo khẩu trang sớm hơn (giữa Ngày 6-10) nếu có hai xét nghiệm COVID-19 
âm tính liên tiếp, được làm cách nhau ít nhất một ngày.  
 

Lưu ý: nếu quý vị trở lại làm việc, quý vị bắt buộc phải đeo khẩu trang tại nơi 
làm việc trong đủ 10 ngày. Xem Bảng Tóm tắt Tiêu chí Trở lại Làm việc (Dành cho 
Những người Không phải là Nhân viên Y tế) 
 

Xem ph.lacounty.gov/masks để biết thông tin chi tiết về các loại khẩu trang có 
mức độ bảo vệ cao nhất. 
 
Thông báo cho những người có tiếp xúc gần với quý vị biết họ bị phơi nhiễm 
 

Thông báo cho những người đã tiếp xúc gần với quý vị rằng họ có thể đã bị nhiễm 
bệnh. Họ cần phải thực hiện các biện pháp để làm giảm nguy cơ lây lan COVID-19, 
ngay cả khi họ cảm thấy khoẻ hoặc đã chích ngừa cập nhật vắc-xin. Các biện pháp 
này bao gồm đeo khẩu trang, làm xét nghiệm và theo dõi sức khỏe. Cung cấp cho họ 
trang hướng dẫn có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ trên trang 
ph.lacounty.gov/covidcontacts.  
 

Nếu quý vị đã làm COVID-19 lây ra những người khác ở nơi làm việc hoặc học tập, 
vui lòng cho nơi làm việc hoặc trường học biết để họ có thể thực hiện các biện 
pháp phòng ngừa, bao gồm đề xuất xét nghiệm. 
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Hướng dẫn Cách ly - Cách để bảo vệ những người khác 
 

• Ở nhà ngoại trừ khi ra ngoài để được chăm sóc y tế. 
o Nếu quý vị phải rời nhà để được chăm sóc y tế cần thiết, hãy đeo loại 

khẩu trang vừa vặn.  
o Nếu quý vị cần trợ giúp tìm kiếm các dịch xã hội, đồ dùng thiết yếu 

như thực phẩm và thuốc men, hãy gọi số 2-1-1. 
• Cô lập bản thân với những người khác sống cùng nhà với quý vị 

o Không tiếp khách đến thăm mà không vì mục đích thiết yếu 
o Đeo khẩu trang nếu quý vị phải ở cùng phòng với các thành viên khác 

trong hộ gia đình.  
o Đưa không khí trong lành vào nhà ở mức tối đa có thể. Mở cửa sổ (nếu an 

toàn) và mở quạt đẩy không khí ra ngoài, hoặc sử dụng máy lọc không 
khí. Xem (tờ rơi) Các mẹo Giúp Giảm thiểu Rủi ro COVID-19 ở Không gian 
Trong Nhà của Cơ quan Y tế Công cộng California và trang thông tin về 
Cải thiện Hệ thống Thông gió tại Nhà của CDC để biết thêm thông tin. 

o Nếu quý vị phải ở chung phòng, hãy cố gắng duy trì khoảng cách 6 foot 
với những người khác. Điều quan trọng là phải tránh xa những người có 
nguy cơ bị bệnh nặng cao hơn. 

• Sử dụng phòng tắm riêng hoặc làm vệ sinh và khử trùng các bề mặt hay chạm 
vào trong phòng tắm chung sau mỗi lần sử dụng. 

• Thường xuyên rửa tay bằng nước và xà bông trong ít nhất 20 giây. 
o Xem khi nào cần rửa tay và cách rửa tay. Nếu không có khả năng rửa 

tay, hãy vệ sinh tay của quý vị bằng chất khử trùng rửa tay có chứa 
tối thiểu 60% cồn. 

• Vệ sinh và khử trùng định kỳ tất cả các bề mặt “hay bị chạm vào” (ít nhất 
mỗi ngày). 

o Sử dụng sản phẩm vệ sinh và khử trùng dùng trong gia đình, dạng bình 
xịt hoặc khăn lau. Hãy đảm bảo làm theo hướng dẫn trên nhãn của sản 
phẩm. 

	
 Điều trị COVID-19 và tìm kiếm chăm sóc y tế 
	

• Nếu có triệu chứng, quí vị hãy hỏi về điều trị COVID-19 ngay lập tức, thậm 
chí khi chỉ có triệu chứng nhẹ. Điều trị có thể ngăn ngừa giúp quý vị không 
bị trở bệnh rất nặng. Nhiều người lớn và một số trẻ nhỏ hội đủ điều kiện 
được điều trị thuốc miễn phí, thí dụ như Paxlovid. Xin đừng trì hoãn vì 
thuốc uống (qua đường miệng) phải được băt đầu trong vòng 5 ngày kể từ khi 
triệu chứng khởi phát. Tham vấn với bác sỹ của quý vị hoặc gọi vào Đường đây 

Định nghĩa Người Có Tiếp Xúc Gần 
“Người có tiếp xúc gần” là bất kỳ người nào đã ở trong cùng một không gian 
trong nhà với quý vị trong tổng cộng 15 phút trở lên trong khoảng thời gian 
24 giờ trong khi quý vị có khả năng lây truyền bệnh*. 

Các ví dụ về không gian trong nhà là tại nhà, tại phòng chờ, trên máy bay. Ví 
dụ về thời gian ‘tổng cộng 15 phút trở lên’ là ở trong cùng một không gian 
với người nhiễm bệnh trong 5 phút ít nhất 3 lần khác nhau trong khoảng thời 
gian 24 giờ. 
 
* Quý vị được cho là có khả năng lây truyền bệnh (nghĩa là quý vị có thể lây 
truyền COVID-19 cho người khác) trong khoảng thời gian từ 2 ngày trước khi các 
triệu chứng khởi phát cho đến khi quý vị đáp ứng tiêu chí kết thúc cách ly. 
Nếu quý vị xét nghiệm dương tính với COVID-19 nhưng không có bất kỳ triệu 
chứng nào, quý vị được cho là có khả năng lây truyền bệnh trong khoảng thời 
gian từ 2 ngày trước khi quý vị làm xét nghiệm cho đến hết Ngày 5. 
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Khám bệnh Từ xa của Y tế Công cộng số 1-833-540-0473 – làm việc 7 ngày trong 
tuần, từ 8:00 am đến 8:30 pm. Truy cập ph.lacounty.gov/covidmedicines để 
biết thêm thông tin. 

• Giữ liên lạc với bác sỹ của quý vị và tìm kiếm trợ giúp y tế nếu quý vị có 
các triệu chứng gây lo ngại hoặc đang xấu đi. Nếu quý vị cần trợ giúp tìm 
bác sỹ, hãy gọi số 211, làm việc 24 giờ trong ngày. 

• Gọi 911 nếu quý vị hoặc người quen có những dấu hiệu cảnh báo cần cấp cứu. 
 

Những dấu hiệu cảnh báo cần cấp cứu 
	

	 	
	

	 	

Khó thở	 Tức hoặc 
đau ở ngực	

Da, môi 
hoặc bên 
dưới móng 

tay bị nhợt 
nhạt, tái 
xanh hoặc 

xám*	

Lẫn lộn 
hoặc khó 
tỉnh táo	

Các triệu 
chứng 
nghiêm 

trọng khác	

	
*tùy thuộc vào màu da 

 
Đối phó với Căng thẳng 

• Nếu quý vị cần trò chuyện với ai đó về sức khỏe tâm thần của mình, hãy liên 
hệ với bác sĩ của quý vị hoặc Đường Dây Hỗ Trợ 24/7 của Trung Tâm Tiếp Cận 
thuộc Sở Sức Khỏe Tâm Thần Quận Los Angeles theo số 1-800-854-7771. 

• Thông tin về các nguồn lực tại địa phương hỗ trợ về sức khỏe tâm thần & duy 
trì sự bằng an, thư thái trong cuộc sống có thể xem tại trang COVID-19 
webpage của LAC DMH và trang 211LA 211la.org/resources/subcategory/mental-
health.   

• Thông tin thêm, bao gồm danh mục các đường dây nóng về khủng hoảng, có trên 
trang Đối phó với Căng thẳng của CDC. Cư dân Quận LA có thể truy cập miễn 
phí vào iPrevail.com, là nguồn thông tin trực tuyến về sức khỏe tâm thần 
bằng tiếng Anh và Tây Ban Nha. Có những tính năng, bao gồm trò chuyện với 
Huấn luyện viên Đồng đẳng theo yêu cầu, các nhóm hỗ trợ cộng đồng, các bài 
học với nhịp độ phù hợp từng cá nhân giúp đối phó những vấn đề gây căng 
thẳng trong cuộc sống hàng ngày. 
 

 Nguồn thông tin bổ sung 

• Trang thông tin bằng nhiều ngôn ngữ ph.lacounty.gov/media/coronavirus/ 
• Trang mạng của Bộ Phát triển Việc làm California. 
• Sổ tay An Toàn Về COVID-19: Quyền Của Người Lao Động ở California. 

	


