
Trong khi bạn chờ 
kết quả xét nghiệm
Nếu bạn có các triệu chứng 
hoặc có tiếp xúc gần với 
người có xét nghiệm
dương tính với dịch 
COVID-19, bạn nên 
tự cách ly và chờ 
thêm thông tin.

Thời gian cách ly là 
14 ngày tính từ ngày bị 
phơi nhiễm lần cuối, 
nhưng thời gian này 
có thể tiếp diễn nếu 
bạn bắt đầu có các 
triệu chứng.

Gọi điện cho bác sĩ 
nếu bạn bắt đầu cảm 
thấy bị bệnh. Gọi 9-1-1
 nếu bạn cần cấp cứu.

Không tiếp 
khách ở nhà.

Rửa tay hàng ngày 
với xà phòng và nước 
trong vòng tối thiểu 
20 giây. 

Luôn giữ khoảng cách 6 foot 
với người khác, ngay cả khi 
bạn ở nhà.

Dùng phòng ngủ 
và phòng tắm riêng, 
nếu được.

Lau sạch các bề mặt mà
 bạn đã tiếp xúc với thuốc
 tẩy và chất tẩy rửa gia 
dụng, nếu được. Dịch bệnh 
COVID-19 có thể tồn tại 
nhiều ngày trên các bề mặt.

 Không để người trong 
gia đình dùng chung 
đồ dùng của bạn.

Hãy ở trong nhà trừ trường hợp cần đến sự chăm 
sóc y tế khẩn cấp. Nếu phải ra khỏi nhà, bạn hãy 
đeo khẩu trang. Nhớ gọi điện cho bác sĩ trước 
khi bạn đến khám bệnh. Không sử dụng phương 
tiện giao thông công cộng, đi chung xe hoặc đi taxi. 
Nếu bạn không có xe và cần phương tiện di 
chuyển khẩn cấp, hãy gọi 911.
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Để biết thêm thông tin, hãy truy cập địa chỉ massgov/covid19 hoặc gọi 2-1-1

Gọi điện cho bác sĩ nếu bạn bắt đầu 
cảm thấy bị bệnh nặng. Gọi 9-1-1 nếu 
bạn cần cấp cứu. 

Tự cô lập ngay. Luôn 
giữ khoảng cách 6 foot 
với người khác kể cả 
khi ở nhà. Sống và ăn 
uống trong không gian 
của riêng bạn. 

Nếu người trong gia đình bạn có nguy 
cơ cao, tốt nhất là họ nên ở một nơi khác.
Người có nguy cơ cao là người trên 65 
tuổi và người mắc bệnh tiểu đường, bệnh 
tim, bệnh thận, bệnh ung thư đang trong 
giai đoạn hóa trị, người đang dùng thuốc 
ức chế miễn dịch hoặc người có hệ miễn 
dịch bị tổn thương và phụ nữ đang mang thai.

Sau đó thì sao?   
Bạn sẽ nhận được một cuộc gọi từ 
NHÓM TRỢ LÝ Y TẾ VỀ DỊCH COVID.
Mã nhận dạng của người gọi hiển thị 
"Nhóm TRỢ LÝ Y TẾ VỀ DỊCH COVID", bắt 
đầu bằng số 857 hoặc 833 hoặc số của sở 
y tế địa phương. Qua sự phối hợp với 
nhóm TRỢ LÝ Y TẾ VỀ DỊCH COVID, bạn có 
thể thực hiện bổn phận làm dịu dịch bệnh 
và giữ gìn sức khỏe cho gia đình, bạn bè 
và những người thân yêu của bạn. 
Trong cuộc điện đàm, Điều tra viên Ca 
bệnh sẽ yêu cầu bạn cung cấp các mối 
quan hệ gần gũi của bạn. Mối quan hệ 
gần gũi là những người bạn tiếp xúc ít 
nhất 10-15 phút trong phạm vi 6 foot trong 
vòng 48 giờ trước khi bạn có các triệu 
chứng. Nếu bạn không có các triệu 
chứng, hãy cho biết tất cả các người 
mà bạn tiếp xúc trong vòng 48 giờ trước 
khi làm xét nghiệm. Điều tra viên Ca bệnh 
cũng sẽ hỏi số điện thoại của bất kỳ 
người nào mà bạn đã xác định để liên hệ 
và thông báo về việc phơi nhiễm của họ.

Hãy nói với những người mà bạn 
đã tiếp xúc về trường hợp bệnh 
của mình nếu bạn cảm thấy an 
toàn khi thông báo điều này. Tiểu 
bang sẽ không chia sẻ thông tin của 
bạn cho bất kỳ ai. Chúng tôi sẽ gọi 
điện cho những người mà bạn đã 
tiếp xúc và thông báo là họ đã bị 
phơi nhiễm với dịch COVID-19 để 
họ làm xét nghiệm, nhưng chúng tôi 
sẽ không cho họ biết tên của bạn.

Chúng tôi sẽ không chia sẻ bất kỳ 
thông tin nào với các nhân viên nhập 
cư hoặc trong trường hợp khẩn cấp.
Điều tra viên Ca bệnh sẽ nói về nhu cầu 
của bạn và có thể kết nối bạn với Điều 
phối viên Nguồn lực Chăm sóc để người 
này giúp bạn tìm kiếm sự hỗ trợ.

Điều tra viên Ca bệnh và/hoặc ban 
y tế địa phương sẽ kiểm tra bạn 
thường xuyên để theo dõi các 
triệu chứng và nhu cầu của bạn. 
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Mã nhận 
dạng của ngư
ời gọi hiển thị 
"Nhóm TRỢ LÝ 
Y TẾ VỀ DỊCH 

COVID", 
bắt đầu bằng 

số 857 hoặc 833 
hoặc số của sở 

y tế địa phương.

Giữ an toàn.
Rửa tay thường xuyên, vệ 
sinh và khử trùng các bề 
mặt được tiếp xúc nhiều 
như bồn rửa, tay nắm cửa 
và tủ kệ.

Nếu bạn đã có kết quả xét nghiệm 
dương tính với COVID-19. 

Here is what to 
do: 

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập địa chỉ massgov/covid19 hoặc gọi 2-1-1

Xét nghiệm dịch COVID-19 của bạn có kết quả âm tính. Điều đó có nghĩa là ngay bây 
giờ chúng tôi không có bằng chứng cho thấy bạn mắc virus COVID-19. Sau một thời 
gian bị phơi nhiễm, bạn mới bị nhiễm bệnh, do đó bạn vẫn có tiềm năng này.

Nếu bạn có kết quả âm tính 
sau khi làm xét nghiệm nhanh

Nếu bạn tiếp xúc gần với người 
nhiễm virus COVID-19, bạn phải 
cách ly 14 ngày, kể từ ngày bạn 
tiếp xúc với họ lần cuối. 

Sau đây là một số 
hướng dẫn về việc 
cách ly:  

Thời gian cách ly là 14 
ngày tính từ ngày bị phơi 
nhiễm lần cuối, nhưng thời 
gian này có thể tiếp diễn 
nếu bạn bắt đầu có các 
triệu chứng.   Gọi điện 
cho bác sĩ nếu bạn bắt 
đầu có các triệu chứng 
và gọi 9-1-1 nếu bạn cần 
cấp cứu.

Hãy ở trong nhà trừ trường 
hợp cần đến sự chăm sóc y 
tế khẩn cấp. Nếu phải ra khỏi 
nhà, bạn hãy đeo khẩu trang.
Không sử dụng phương tiện 
giao thông công cộng, đi 
chung xe hoặc đi taxi. Nếu 
bạn không có xe và cần 
phương tiện di chuyển 
khẩn cấp, hãy gọi 911.

Không tiếp 
khách ở 
nhà.

Luôn giữ khoảng 
cách 6 foot với 
người khác, ngay 
cả khi bạn ở nhà.

Dùng phòng ngủ 
và phòng tắm 
riêng, nếu được.

Không để người 
trong gia đình 
dùng chung đồ 
dùng của bạn.

Rửa tay hàng ngày với xà 
phòng và nước trong vòng 
tối thiểu 20 giây.  

Lau sạch các bề mặt 
mà bạn đã tiếp xúc 
với thuốc tẩy và chất 
tẩy rửa gia dụng, nếu 
được. Dịch bệnh 
COVID-19 có thể tồn 
tại nhiều ngày trên 
các bề mặt.
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Để biết thêm thông tin, hãy truy cập địa chỉ massgov/covid19 hoặc gọi 2-1-1



Việc trả lời cuộc gọi sẽ 
ngăn chặn sự lan truyền!

  

C+

Bạn được xác 
nhận là dương tính 

với bệnh COVID

Một điều phối viên nguồn 
lực chăm sóc sẽ được 
chỉ định hỗ trợ cho bạn 
trong thời gian cô lập

Bạn có thể nhận được một tin 
nhắn và sau đó là một cuộc gọi 
từ nhóm TRỢ LÝ Y TẾ VỀ COVID 

hoặc sở y tế địa phương

Danh tính của bạn 
được bảo vệ

Chúng tôi sẽ liên hệ với 
những người đã tiếp xúc 

với bạn để khuyến khích họ 
làm xét nghiệm và cách ly

Người tiếp xúc với bạn sẽ 
nhận được hỗ trợ cần thiết 

trong thời gian cách ly

10+ DAYS

Bạn được yêu cầu cung 
cấp thông tin về những mối 
quan hệ gần đây của bạn

 Xác nhận tên và ngày sinh của bạn

 Các triệu chứng và thời gian bạn 
     làm xét nghiệm

 Bạn sống ở đâu và sống cùng ai

 Những người bạn đã tiếp xúc và cách
     tốt nhất để liên lạc với họ

 Họ có thể cho bạn biết về kết quả xét
     nghiệm của bạn

Bạn có thể được yêu 
cầu cung cấp thông tin:

Bạn sẽ KHÔNG được 
yêu cầu cung cấp:

 Mã an sinh xã hội của bạn

 Số thẻ tín dụng hoặc thông tin 
      tài khoản ngân hàng của bạn
 
 Mã gói bảo hiểm y tế hoặc 
      mã nhận dạng cá nhân của bạn

 Tình trạng nhập cư của bạn
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Look for
area code

(833) or (857)

Mã nhận dạng 
của người 

gọi sẽ hiển thị là 
"Nhóm TRỢ 

LÝ Y TẾ VỀ COVID", 
bắt đầu bằng 

số 857 hoặc 833 
hoặc số của sở 
y tế địa phương 

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập địa chỉ massgov/covid19 hoặc gọi 2-1-1

Bạn mong đợi 
điều gì khi nhận 
được cuộc gọi từ 
Nhóm TRỢ LÝ Y TẾ 
VỀ COVID hoặc 
sở y tế địa 
phương

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập địa chỉ massgov/covid19 hoặc gọi 2-1-1

Hướng dẫn về việc tự cô lập
Ðiều tối quan trọng là bạn phải tự cô lập. Việc tự cô lập này sẽ ngăn chặn dịch COVID-19 
lây lan và bảo vệ gia đình, bạn bè và hàng xóm của bạn.  
  Sau đây là một số hướng dẫn 
về việc tự cô lập:  
Thời gian cô lập kéo dài cho đến khi
    Người hợp tác Theo dõi của Cộng đồng
    hoặc ban y tế địa phương cho biết là bạn
    có thể dừng việc tự cô lập. Họ đưa ra
    quyết định này dựa trên số lần kiểm tra
    các triệu chứng của bạn.  

Hãy ở trong nhà trừ trường hợp cần đến
    sự chăm sóc y tế khẩn cấp. Nếu phải ra
    khỏi nhà, bạn hãy đeo khẩu trang. Nhớ
    gọi điện cho bác sĩ trước khi bạn đi khám
    và nói với họ rằng bạn được chẩn đoán
    là mắc bệnh COVID-19. Không sử dụng
    phương tiện giao thông công cộng, đi
    chung xe hoặc đi taxi. Nếu bạn không có
    xe và cần phương tiện di chuyển khẩn
    cấp, hãy gọi 911.

 Lúc nào cũng giữ khoảng cách 6 feet với 
    người khác. Ngủ trong phòng một mình và
    sử dụng phòng tắm riêng biệt, nếu được. 

 Không tiếp khách ở nhà.

 Không dùng chung thức ăn hay đồ dùng
    cá nhân với người khác.  

 Rửa tay hàng ngày với xà phòng và 
     nước trong vòng tối thiểu 20 giây. 

 Lau sạch các bề mặt mà bạn đã tiếp xúc 
    với thuốc tẩy và chất tẩy rửa gia dụng,
    nếu được.
 

 Người mà bạn tiếp xúc (kể cả người 
     trong nhà) trong thời gian cô lập phải 
     tự cách ly và theo dõi triệu chứng sốt,
     ho và những triệu chứng khác. 

 Gọi điện cho bác sĩ nếu bạn bắt đầu
     cảm thấy bị bệnh nặng. Gọi 9-1-1 nếu
     bạn cần cấp cứu. 

Việc trả lời cuộc gọi sẽ 
ngăn chặn sự lan truyền!

  

C+

Bạn được xác 
nhận là dương tính 

với bệnh COVID

Một điều phối viên nguồn 
lực chăm sóc sẽ được 
chỉ định hỗ trợ cho bạn 
trong thời gian cô lập

Bạn có thể nhận được một tin 
nhắn và sau đó là một cuộc gọi 
từ nhóm TRỢ LÝ Y TẾ VỀ COVID 

hoặc sở y tế địa phương

Danh tính của bạn 
được bảo vệ

Chúng tôi sẽ liên hệ với 
những người đã tiếp xúc 

với bạn để khuyến khích họ 
làm xét nghiệm và cách ly

Người tiếp xúc với bạn sẽ 
nhận được hỗ trợ cần thiết 

trong thời gian cách ly

10+ DAYS

Bạn được yêu cầu cung 
cấp thông tin về những mối 
quan hệ gần đây của bạn

 Xác nhận tên và ngày sinh của bạn

 Các triệu chứng và thời gian bạn 
     làm xét nghiệm

 Bạn sống ở đâu và sống cùng ai

 Những người bạn đã tiếp xúc và cách
     tốt nhất để liên lạc với họ

 Họ có thể cho bạn biết về kết quả xét
     nghiệm của bạn

Bạn có thể được yêu 
cầu cung cấp thông tin:

Bạn sẽ KHÔNG được 
yêu cầu cung cấp:

 Mã an sinh xã hội của bạn

 Số thẻ tín dụng hoặc thông tin 
      tài khoản ngân hàng của bạn
 
 Mã gói bảo hiểm y tế hoặc 
      mã nhận dạng cá nhân của bạn

 Tình trạng nhập cư của bạn
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Look for
area code

(833) or (857)

Mã nhận dạng 
của người 

gọi sẽ hiển thị là 
"Nhóm TRỢ 

LÝ Y TẾ VỀ COVID", 
bắt đầu bằng 

số 857 hoặc 833 
hoặc số của sở 
y tế địa phương 

Bạn mong đợi 
điều gì khi nhận 
được cuộc gọi từ 
Nhóm TRỢ LÝ Y TẾ 
VỀ COVID hoặc 
sở y tế địa 
phương

Nếu bạn không có tiếp xúc gần, kết quả xét nghiệm của bạn không có nghĩa là bạn 
sẽ không mắc bệnh. Bạn vẫn cần áp dụng các biện pháp tránh dịch COVID-19.

Làm theo tất cả các 
khuyến cáo về biện pháp 
giãn cách xã hội, kể cả khi 

ở nhà khi có yêu cầu. 

Giữ khoảng 
cách 6 foot với 

người khác. 

Rửa tay với xà 
phòng và nước 
nhiều lần trong 

ngày. 

Nếu không có sẵn xà 
phòng và nước, dùng 
dung dịch rửa tay khô 

có ít nhất 60% cồn.

Hắt hơi và ho 
vào khuỷu tay. 

Tránh chạm tay 
vào mặt. 

Đeo khẩu trang 
khi đến các nơi 

công cộng.

Nếu bạn bị sốt, ho, 
khó thở hoặc có các 
triệu chứng khác, hãy 

gọi điện cho bác sĩ. 

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập địa chỉ massgov/covid19 hoặc gọi 2-1-1

Việc trả lời cuộc gọi sẽ 
ngăn chặn sự lan truyền!
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cấp thông tin về những mối 
quan hệ gần đây của bạn

 Xác nhận tên và ngày sinh của bạn

 Các triệu chứng và thời gian bạn 
     làm xét nghiệm

 Bạn sống ở đâu và sống cùng ai

 Những người bạn đã tiếp xúc và cách
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 Họ có thể cho bạn biết về kết quả xét
     nghiệm của bạn

Bạn có thể được yêu 
cầu cung cấp thông tin:

Bạn sẽ KHÔNG được 
yêu cầu cung cấp:

 Mã an sinh xã hội của bạn

 Số thẻ tín dụng hoặc thông tin 
      tài khoản ngân hàng của bạn
 
 Mã gói bảo hiểm y tế hoặc 
      mã nhận dạng cá nhân của bạn

 Tình trạng nhập cư của bạn

M
A

 C O V ID  T E

A
M

Look for
area code

(833) or (857)

Mã nhận dạng 
của người 

gọi sẽ hiển thị là 
"Nhóm TRỢ 

LÝ Y TẾ VỀ COVID", 
bắt đầu bằng 

số 857 hoặc 833 
hoặc số của sở 
y tế địa phương 

Bạn mong đợi 
điều gì khi nhận 
được cuộc gọi từ 
Nhóm TRỢ LÝ Y TẾ 
VỀ COVID hoặc 
sở y tế địa 
phương


