Tháng 8, 2020

Cần Phải Làm Gì Sau Khi

Xét Nghiệm COVID-19

QUÝ VỊ NÊN LÀM GÌ SAU KHI XÉT NGHIỆM COVID-19?

Địa điểm quý vị xét nghiệm sẽ thông báo cho quý vị biết kết quả xét nghiệm COVID-19. Đôi khi quý vị phải
chờ vài ngày. Quý vị nên làm những điều này trong khi chờ đợi kết quả.
• Ở nhà và cách xa người khác
6 feet (1,8 mét), ngay cả khi
trong nhà của mình

6 feet

(1,8 mét)

• Đeo khẩu trang khi ở gần những người
khác

• Nên cẩn thận hơn nếu quý vị sống với người
có nguy cơ mắc bệnh cao (người có vấn đề về
sức khỏe hoặc lớn hơn 60 tuổi)
• Rửa tay thường xuyên

• Nhờ ai đó mua sắm giùm hoặc giao đồ đến
nhà quý vị

• Làm sạch các bề mặt thường xuyên

Nếu xét nghiệm cho thấy quý vị bị nhiễm COVID-19, quý vị cần phải tiếp tục làm những việc này cho
đến khi quý vị hồi phục.

Nếu kết quả cho thấy quý vị KHÔNG bị
nhiễm COVID-19

Nếu kết quả cho thấy quý vị CÓ bị
nhiễm COVID-19

Nếu có thể, hãy tiếp tục ở nhà và tránh những
người khác trong vòng 14 ngày vì quý vị vẫn có
thể bị bệnh.

Tiếp tục cách xa người khác cho đến khi quý
vị khỏe lại.

Nếu quý vị không thể ở nhà, hãy tiếp tục kiểm tra các triệu
chứng, đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và cách xa
người khác 6 feet (1.8 mét).

Nếu quý vị sống với người bị nhiễm COVID-19, hãy ở nhà
càng nhiều càng tốt trong vòng 14 ngày kể từ khi người đó
hồi phục, ngay cả khi quý vị không bị nhiễm COVID-19.

Sử dụng phòng ngủ và phòng tắm riêng, nếu có thể.
Nếu không, hãy cách xa người khác ít nhất 6 feet
(1.8 mét) trong khi ngủ hoặc nói chuyện. Quý vị
không cần phải tránh xa những người khác đã
nhiễm COVID-19 trong nhà của quý vị.

QUÝ VỊ CÓ CẦN SỰ GIÚP ĐỠ HAY MỘT NƠI ĐỂ TẠM TRÚ KHÔNG?
Hãy gọi cho Trung Tâm Cuộc Gọi COVID-19 của Quận King qua số 206-477-3977, 8 giờ sáng - 10 giờ tối, nếu
quý vị có thắc mắc về việc ở nhà, nếu quý vị cần một nơi an toàn để tránh xa người khác hoặc nếu quý vị cần
sự trợ giúp về những việc như mua sắm hàng hóa. Trung Tâm Cuộc Gọi có thông dịch viên.

QUÝ VỊ CẦN Ở NHÀ BAO LÂU?
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Tình hình của mỗi người sẽ khác nhau. Khoảng thời gian mà quý
vị phải ở nhà tùy thuộc vào thời gian quý vị có các triệu chứng.

Quý vị có thể ở cạnh người khác sau:
• Hết sốt trong 24 tiếng VÀ
• 10 ngày kể từ khi triệu chứng xuất hiện* VÀ
• Các triệu chứng khác đã được cải thiện
* Nếu quý vị bị bệnh nặng, xin vui
lòng làm theo hướng dẫn của bác sĩ

