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Nếu bạn đã tiếp xúc với ai đó có COVID-19

Nếu bạn:
18 tuổi trở lên VÀ
• Đã tiêm mũi tăng cường, HOẶC;
• Đã hoàn thành loạt
vắc xin Pfizer hoặc Moderna chính trong vòng 5 tháng qua, HOẶC;
• Đã nhận vắc xin J&J trong vòng 2 tháng qua:
Dưới 18 tuổi VÀ
• Đã hoàn thành loạt vắc xin Pfizer chính (liều 1 & 2)
cách đây hơn 2 tuần:

118 tuổi trở lên VÀ
• Đã hoàn thành loạt chính củaPfizer hoặc Moderna
cách đây hơn 5 tháng và chưa tiêm mũi nhắc lại, HOẶC;
• Đã chủng ngừa J&J hơn 2 tháng trước và chưa
tiêm mũi nhắc lại, HOẶC;
• Chỉ được tiêm một liều vắc xin Pfizer / Moderna, HOẶC
• Chưa được tiêm chủng:
Dưới 18 tuổi VÀ
• Chưa được tiêm chủng, HOẶC
• Chỉ được tiêm một liều vắc xin Pfizer, HOẶC
• Chưa được 2 tuần kể từ khi bạn nhận đượcxin
Pfizer thứ hai:

cần làm
 1. Đeo khẩu trang vừa vặn xung

quanh người khác trong 10 ngày sau
khi tiếp xúc.
2. Kiểm tra vào khoảng ngày thứ 5,
nếu có thể. Nếu bạn có kết quả
dương tính
Nếu bạn xuất hiện các triệu chứng
bất cứ lúc nào, hãy ở nhà.
Hãy kiểm tra nếu bạn có thể.

1. Kiểm dịch: Ở nhà 5 ngày
sau khi phơi nhiễm (ngày 0 = ngày
cuối cùng tiếp xúc).
2. Sau đó, tiếp tục nạhết ngứa trong 5
ngày nữa.
3. Hãy kiểm tra vào ngày thứ 5, nếu
có thể. Nếu bạn có kết quả dương
tính
Nếu bạn xuất hiện các triệu chứng
bất cứ lúc nào, hãy ở nhà.
Hãy kiểm tra nếu bạn có thể.

Nếu bạn đăng ký xét nghiệm tìm COVID-19

Ai: 
Mọi người ––
không phân biệt
tiền sử tiêm chủng
Việc

cần làm:
1. Ở nhà và tránh xa những người khác (cách ly) trong ít nhất 5 ngày.
2. Sau 5 ngày, bạn có thể rời khỏi nhà nếu không sốt trong ít nhất 24 giờ mà không có thuốc
hạ sốt và chỉ có các triệu chứng nhẹ đang cải thiện.
3. Tất cả học sinh và nhân viên phải đeo khẩu trang vừa vặn trong tất cả các hoạt động tại
trường. Ưu tiên khẩu trang y tế hoặc khẩu trang KN95.

Tìm hiểu về Cách ly và Kiểm dịch

Nếu bạn đã tiếp xúc với một người nào đó có COVID-19, bạn có thể cần phải cách
ly tùy thuộc vào lịch sử tiêm chủng COVID-19 của bạn. Tiếp xúc (còn gọi là tiếp
xúc gần) có nghĩa là dành ít nhất 15 phút hoặc hơn trong vòng 6 feet đối với một
người nào đó trong suốt một ngày mà không đeo mặt nạ. Xem hướng dẫn về cách
ly bên dưới. Nếu bạn bị COVID-19 hoặc các triệu chứng của COVID-19, bạn cần
phải cách ly ít nhất 5 ngày, cho dù bạn đã được tiêm phòng hay chưa. 
Xem hướng dẫn về cách ly.

https://www.multco.us/novel-coronavirus-covid-19/understanding-isolation-and-quarantine#positive
https://www.multco.us/novel-coronavirus-covid-19/understanding-isolation-and-quarantine#positive

