Truy Dấu Người Có Tiếp Xúc Được Thực Hiện Như Thế Nào?
Truy dấu người có tiếp xúc là một quy trình đơn giản, bảo mật, đã được các sở y tế công cộng sử dụng trong nhiều thập kỷ
qua nhằm làm chậm sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm và phòng tránh các đợt bùng phát dịch. Quý vị có thể thực hiện
phần trách nhiệm của mình bằng cách trả lời một vài câu hỏi đơn giản.

• Nếu quý vị nhận được cuộc gọi từ Sở Y tế Công cộng, điều quan trọng là quý vị phải trả lời cuộc gọi này. Điện thoại của quý
vị sẽ hiển thị người gọi đến là “LA PublicHealth” hay số 1-(833) 641-0305.
• Nếu quý vị nhận được Lệnh của Viên chức Y tế Quận Los Angeles và chưa được liên lạc về việc truy dấu người có tiếp xúc,
quý vị phải gọi đến số điện thoại có trong Lệnh trong vòng 24 giờ.

• Chuyên gia của Sở Y tế Công cộng có thể trả lời được các câu hỏi của quý vị và cung cấp cho quý vị các thông tin như cách
để được xét nghiệm COVID-19, tìm kiếm bác sĩ, hoặc nhận trợ giúp khi quý vị đang trong thời gian kiểm dịch hoặc cách ly.

Nếu quý vị có kết quả xét nghiệm
dương tính với COVID-19:
Sở Y tế Công cộng sẽ hỏi:

1. Về những nơi quý vị đã đến.

2. Những người quý vị đã ở gần khi quý vị đang
trong giai đoạn có khả năng lây truyền bệnh.

• Những người mà quý vị cung cấp tên cho Sở Y tế Công cộng
sẽ được liên lạc nhưng họ sẽ không được cho biết tên, thông
tin liên lạc của quý vị hay được cho biết rằng quý vị bị nhiễm
COVID-19. Họ sẽ không được cung cấp bất cứ thông tin gì về
quý vị, ngoài thông tin họ đã bị phơi nhiễm với COVID-19.

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Hướng dẫn
Cách ly
• Quét mã QR, hoặc
• Truy cập vào trang ph.lacounty.gov/covidisolation.

Nếu quý vị đã tiếp xúc với người
nhiễm COVID-19:
Sở Y tế Công cộng sẽ hỏi:

1. Quý vị có bất kỳ triệu chứng nào của COVID-19
không hoặc quý vị đã được xét nghiệm hay chưa.
2. Về những nơi mà quý vị có thể đã đến.

• Để tránh bị nhầm lẫn với người khác, quý vị vui lòng cung cấp
thông tin đầy đủ và chính xác của mình.
• Sở Y tế Công cộng có thể gọi cho quý vị nhiều hơn một lần để
kiểm tra tình trạng sức khỏe của quý vị.
• Họ sẽ cung cấp cho quý vị thông tin về các bước tiếp
theo dựa trên nội dung câu trả lời của quý vị.
Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Hướng dẫn Kiểm
dịch và các Hướng dẫn Khác dành cho Người có Tiếp
xúc Gần
• Quét mã QR, hoặc
• Truy cập vào trang ph.lacounty.gov/covidquarantine.
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