
 
 
 
 

Nghĩa cử yêu thương cao cả nhất là trả lời khi có 

điện thoại gọi đến.  

Lan tỏa thông điệp. Ngăn chặn vi-rút.  

Vì sao sự giúp đỡ của quý vị lại quan trọng  
Người dân tại Massachusetts đã lên tiếng hỏi xem họ có thể làm gì để giúp đỡ trong cuộc khủng hoảng 

COVID-19 này. Qua chương trình truy tìm người nghi nhiễm, chúng tôi liên lạc với tất cả những ai đã 

nhận kết quả xét nghiệm dương tính và người đã bị phơi nhiễm. Chúng tôi tự hào là tiểu bang đầu tiên 

trong nước thực hiện chương trình truy tìm người nghi nhiễm và sự tham gia của quý vị đóng vai trò rất 

quan trọng vào sự thành công chung của chúng ta. Truy tìm người nghi nhiễm là cách để quý vị ảnh 

hưởng mạnh mẽ đến cuộc sống của nhiều người tại tiểu bang của chúng ta và nhiều nơi khác và giúp 

ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.  

Chương trình truy tìm người nghi nhiễm hoạt động như thế nào?  
Trước tiên, nếu quý vị có kết quả xét nghiệm dương tính, chúng tôi sẽ kết nối quý vị với các nguồn tài 

nguyên và sự hỗ trợ quý vị có thể cần trong thời gian cách ly kiểm dịch. Với sự phối hợp của quý vị, Ban 

Nhân viên Cộng đồng Chống COVID sẽ dùng điện thoại và tin nhắn để liên lạc với bất cứ ai đã có tiếp xúc 

với quý vị để truy tìm người nghi nhiễm và ngăn chặn sự lây lan của vi-rút. Thông qua công tác truy tìm 

người nghi nhiễm này, chúng tôi sẽ có thể thu xếp cho họ được xét nghiệm cũng như hỗ trợ chăm sóc y 

tế và cách ly kiểm dịch cho bản thân quý vị và người thân yêu của quý vị. Điều quan trọng quý vị cần lưu 

ý là chúng tôi sẽ không tiết lộ danh tính của quý vị cho bất cứ ai. Thông tin của quý vị sẽ được bảo đảm bí 

mật hoàn toàn và sẽ được giải quyết như hồ sơ y khoa cá nhân.  

Làm sao tôi có thể xác minh là Ban nhân viên Chống COVID  

tại Massachusetts đang gọi cho tôi?  
Các cuộc gọi của chúng tôi sẽ sử dụng đầu số 833 và 857 và điện thoại của quý vị sẽ báo là cuộc gọi đến 

từ "MA COVID Team" (Ban Nhân viên Chống COVID tại Massachusetts). Các cuộc gọi sẽ được thực hiện 

hàng ngày từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối.  

Điều gì sẽ xảy ra trong cuộc gọi?  
Khi chúng tôi gọi đến, một thành viên trong Ban nhân viên chống COVID tại Massachusetts sẽ yêu cầu 

quý vị liệt kê tất cả những người quý vị đã ở gần trong phạm vi khoảng cách 6 feet trong hai ngày trước 

khi quý vị bắt đầu biểu hiện triệu chứng bệnh. Nếu quý vị không có triệu chứng, chúng tôi sẽ hỏi về hoạt 

động của quý vị trong hai ngày trước khi có chẩn đoán của quý vị. Chúng tôi cũng sẽ hỏi số điện thoại 

của những người quý vị đã liệt kê để chúng tôi liên lạc và chăm sóc cho họ.  

 



 
 

Chúng tôi sẽ khuyến khích quý vị nên thông báo cho người có tiếp xúc với quý vị về việc quý vị nhiễm 

bệnh, nhưng chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin của quý vị cho họ. Chúng tôi sẽ gọi và thông báo cho 

những người có tiếp xúc với quý vị rằng họ đã bị phơi nhiễm để họ có thể được xét nghiệm, nhưng không 

cho họ biết tên của quý vị.  

Nếu quý vị đang ở nhà trong giai đoạn cách ly, thành viên trong Ban nhân viên Chống COVID tại 

Massachusetts cũng sẽ thảo luận về nhu cầu của quý vị và giúp kết nối quý vị với người điều phối  

nguồn tài nguyên chăm sóc nhằm giúp quý vị nhận được sự hỗ trợ cần thiết. Trong thời gian quý vị bị 
bệnh, thành viên trong Ban nhân viên Chống COVID tại Massachusetts hoặc cơ quan quản lý y tế địa 

phương của quý vị sẽ thường xuyên kiểm tra tình hình của quý vị để theo dõi các triệu chứng và n 

hu cầu của quý vị.  

Chương trình Hợp tác Truy tìm Người nghi nhiễm trong Cộng đồng là gì?  
Khối Thịnh Vượng Chung Massachusetts, cùng với Partners in Health, đã thành lập chương trình Hợp tác 

Truy tìm Người nghi nhiễm COVID-19 trong Cộng đồng. Mục tiêu của chương trình là liên lạc những 

người có tiếp xúc với các bệnh nhân đã được xác nhận dương tính với COVID-19 để giúp bảo vệ những 

người khác có nguy cơ phơi nhiễm với vi-rút gây bệnh.Mục tiêu của chương trình Hợp tác Truy tìm Người 

nghi nhiễm COVID-19 trong Cộng đồng là bảo đảm sức khỏe của quý vị và làm chậm tốc độ lây lan của 

chủng vi-rút corona mới. Sự tham gia của quý vị vào chương trình truy tìm người nghi nhiễm không chỉ 
giúp kết nối quý vị với tài nguyên và sự chăm sóc y tế, mà việc trả lời khi có điện thoại gọi đến cũng sẽ 

giúp bảo đảm an toàn cho người thân yêu và cộng đồng của quý vị.  

Chương trình Hợp tác Truy tìm Người nghi nhiễm trong Cộng đồng là gì?  
Khối Thịnh Vượng Chung Massachusetts, cùng với Partners in Health, đã thành lập chương trình Hợp tác 

Truy tìm Người nghi nhiễm COVID-19 trong Cộng đồng. Mục tiêu của chương trình là liên lạc những 

người có tiếp xúc với các bệnh nhân đã được xác nhận dương tính với COVID-19 để giúp bảo vệ những 

người khác có nguy cơ phơi nhiễm với vi-rút gây bệnh.Mục tiêu của chương trình Hợp tác Truy tìm Người 

nghi nhiễm COVID-19 trong Cộng đồng là bảo đảm sức khỏe của quý vị và làm chậm tốc độ lây lan của 

chủng vi-rút corona mới. Sự tham gia của quý vị vào chương trình truy tìm người nghi nhiễm không chỉ 
giúp kết nối quý vị với tài nguyên và sự chăm sóc y tế, mà việc trả lời khi có điện thoại gọi đến cũng sẽ 

giúp bảo đảm an toàn cho người thân yêu và cộng đồng của quý vị.  
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