
Respiratory Virus Screening
For Patients, Escorts, Support Persons and Visitors

VIETNAMESE

Do you have one of the following symptoms (new or 
worsening)?
• Cough
• Shortness of breath
• Diarrhea
• Loss of smell or taste
• Congestion or runny nose
• Nausea, vomiting or 

diarrhea

• Fever (>100.4 deg F) or feeling 
feverish

• Chills or body aches
• Sore throat
• Headache
• Overwhelming fatigue

Have you been diagnosed with COVID-19 in the last 10 days?

OR

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.
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ACTIONS for STAFF:  
• If NO to both questions: Ensure the patient/escort/support person/visitor is wearing a new surgical mask and continue with appointment 

or visit
• If YES to either question:

o For Patients: Priority rooming and/or being seen in a local designated respiratory evaluation/care location
o For essential escorts/support persons: Contact clinic/inpatient unit for further instructions
o For visitors/escorts (non-essential):  Visitor/escort CANNOT visit and should be asked to leave the facility

L2/L3

Bạn đang có một trong các triệu chứng sau (mới hoặc nặng
hơn)?
• Ho
• Hụt hơi
• Tiêu chảy
• Mất mùi hoặc vị
• Nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi 
• Buồn nôn, nôn hoặc tiêu chảy

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

• Ớn lạnh hoặc đau nhức cơ thể
• Đau họng
• Đau đầu
• Rất mệt

Bạn có được chẩn đoán mắc bệnh COVID-19 trong 10 ngày qua không?

HOẶC LÀ

Chăm sóc và an toàn của bạn được đặt lên hàng đầu. Để bảo vệ bạn và an toàn của các bệnh nhân và
nhân viên khác, vui lòng đọc các câu hỏi dưới đây và đánh dấu câu trả lời của bạn để nhân viên xem xét.
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