
Screening Patients for Novel Coronavirus
VIETNAMESE Language

1. Do you have one of the following symptoms (new or 
worsening)?

• Cough
• Shortness of breath
• Diarrhea
• Loss of smell or taste

• Fever (>100.4 deg F) or 
feeling feverish

• Chills or body aches
• Sore throat

OR 

3. In the last two weeks, have you either:
• Been in contact with someone who has confirmed COVID-19? 

OR
• Traveled to a high risk area (see map)?

If no  Proceed to appointment

If yes  Expedite rooming/appointment

2. Have you been diagnosed with COVID-19 in the last 
20 days?

If no →  Ensure patient is masked and proceed to next question

If yes → Ensure patient is masked and direct patient to a 
designated COVID-19 care location 
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*See instruction sheet for more details, including definition of COVID care locations

Your care and safety is a top priority. For your protection and the safety of other patients and 
staff, please read the questions below and point to your answers for staff to review.

2. Bạn có chẩn đoán mắc COVID-19 trong 20 ngày qua 
không?

Nếu không →  Đảm bảo bệnh nhân đeo khẩu trang và chuyển sang câu hỏi 
tiếp theo
Nếu có → Đảm bảo bệnh nhân đeo khẩu trang và chỉ dẫn bệnh 
nhân đến địa điểm chăm sóc người bệnh COVID-19 đã chỉ định

3. Trong hai tuần qua, bạn có:
• Tiếp xúc với người đã được xác nhận mắc COVID-19 không?

HOẶC
• Đi đến một khu vực có rủi ro cao (xem bản đồ) không?

Nếu không  Tiến hành buổi hẹn

Nếu có  Thu xếp nhanh phòng/buổi hẹn

Chăm sóc và đảm bảo an toàn cho bạn là ưu tiên hàng đầu. Để bảo vệ bản thân và vì sự an toàn của các bệnh nhân và 
nhân viên khác, vui lòng đọc các câu hỏi dưới đây và chọn câu trả lời của bạn để nhân viên xem xét.

1. Bạn có một trong các triệu chứng sau không (mới xuất hiện hoặc có từ trước và 
tình trạng trở nặng thêm)?

• Ho
• Khó thở
• Tiêu chảy
• Mất khứu giác và vị giác

• Sốt (> 100,4 độ F) hoặc cảm 
thấy sốt

• Ớn lạnh hoặc đau nhức cơ thể
• Đau họng

HOẶC
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