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Hướng Dẫn Cách Ly Tại Nhà Cho Bệnh Nhân Nghi Ngờ/Được Xác Nhận Nhiễm 
COVID-19 

Hãy ở nhà trừ khi cần nhận dịch vụ chăm sóc y tế khẩn cấp 

Những người nhiễm COVID-19 dạng nhẹ có thể cách ly tại nhà trong thời gian bị bệnh. Tránh các hoạt động 
ngoài trời, ngoại trừ cần nhận các dịch vụ chăm sóc y tế khẩn cấp. Không đi làm, đi học hay đến những 
nơi công cộng. Tránh sử dụng phương tiện giao thông công cộng, đi chung xe hay taxi. 

Gọi điện trước khi đến thăm khám bác sĩ 

Nếu quý vị có lịch hẹn thăm khám y tế khẩn cấp không thể trì hoãn, hãy gọi cho nhà cung cấp dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe và báo với họ rằng quý vị đã bị nhiễm hoặc có thể bị nhiễm COVID-19. Việc này sẽ giúp văn 
phòng của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đó thực hiện các biện pháp đảm bảo giúp mọi người 
không bị lây nhiễm hay phơi nhiễm. 

Tránh xa những người khác và động vật trong nhà quý vị 

Con Người: Quý vị nên ở trong phòng riêng và tránh càng xa những người khác trong nhà quý vị càng tốt. 
Khi quý vị không thể ở trong phòng khác, hãy tránh xa những người khác ít nhất là 6 feet.  Ngoài ra, quý vị 
cũng nên sử dụng phòng tắm riêng, nếu có thể. Không mời khách đến thăm nhà. 

Động Vật: Quý vị nên hạn chế tiếp xúc với vật nuôi và các động vật khác trong thời gian quý vị mắc 
COVID-19, cũng giống như khi quý vị ở gần những người khác. Mặc dù chưa có báo cáo cho thấy vật nuôi 
hoặc các động vật khác  bị ốm do COVID-19, chúng tôi vẫn khuyến cáo những người nhiễm COVID-19 hạn 
chế tiếp xúc với động vật cho đến khi có nhiều thông tin hơn về vi-rút này.  

Đeo khẩu trang 

Quý vị nên đeo khẩu trang khi quý vị ở gần những người khác (ví dụ: dùng chung phòng hay đi chung xe) 
hoặc vật nuôi và trước khi quý vị vào văn phòng của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Nếu quý vị 
không thể đeo khẩu trang (ví dụ: do khẩu trang gây khó thở), hoặc không có khẩu trang, hãy sử dụng khăn 
giấy để che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, sau đó bỏ khăn giấy vào thùng rác và khử trùng tay.  

Che miệng và mũi khi ho và hắt hơi 

Che miệng và mũi bằng khăn giấy khi ho hoặc hắt hơi. Bỏ khăn giấy đã sử dụng vào thùng rác có lót. Rửa 
tay ngay bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây, hoặc nếu không có xà phòng và nước, hãy vệ sinh tay 
bằng dung dịch rửa tay khô chứa cồn ít nhất 60%. 



Rửa tay thường xuyên 

Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây, đặc biệt là sau khi xì mũi, ho hoặc hắt 
hơi; đi vệ sinh; và trước khi ăn hay nấu nướng. Nếu không có sẵn xà phòng và nước, hãy sử dụng dung dịch 
rửa tay khô chứa cồn ít nhất 60% cồn, xoa lên toàn bộ bề mặt bàn tay và xoa hai tay vào nhau đến khi khô. 
Tốt nhất nên rửa tay bằng xà phòng và nước nếu nhìn thấy rõ vết bẩn trên tay. Tránh chạm vào mắt, mũi và 
miệng khi chưa rửa tay. 

Tránh dùng chung đồ dùng sinh hoạt cá nhân 

Quý vị không nên dùng chung bát đĩa, ly uống nước, cốc, đồ dùng ăn uống, khăn, hay chăn ga gối đệm 
với người khác hoặc vật nuôi trong nhà quý vị. Sau khi sử dụng những đồ dùng đó, cần rửa sạch chúng 
bằng xà phòng và nước. 

Vệ sinh mọi bề mặt "thường xuyên tiếp xúc" mỗi ngày 

Các bề mặt thường xuyên tiếp xúc bao gồm kệ bếp, mặt bàn, tay nắm cửa, đồ dùng trong nhà tắm, nhà vệ 
sinh, điện thoại, bàn phím, máy tính bảng và bàn cạnh giường ngủ. Ngoài ra, hãy vệ sinh mọi bề mặt có thể 
có máu, phân hoặc dịch cơ thể trên đó. Sử dụng bình xịt hay khăn lau vệ sinh nhà ở theo hướng dẫn trên 
nhãn. Nhãn có hướng dẫn về cách sử dụng sản phẩm vệ sinh một cách an toàn và hiệu quả, bao gồm các 
biện pháp phòng ngừa quý vị nên thực hiện khi sử dụng sản phẩm, như đeo khẩu trang và đảm bảo không 
gian thoáng khí trong khi sử dụng sản phẩm. Xem https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/prepare/disinfecting-your-home.html để biết thêm thông tin. 

Theo dõi các triệu chứng 

Tìm kiếm chăm sóc y tế ngay nếu bệnh của quý vị nặng hơn (ví dụ: thở gấp, yếu ớt, tiêu chảy kéo dài, đau 
ngực hoặc lú lẫn). Trước khi tìm kiếm chăm sóc, hãy gọi cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của 
quý vị và báo với họ rằng quý vị nhiễm, hoặc đang được đánh giá cho COVID-19. Đeo khẩu trang trước khi 
quý vị vào cơ sở. Nếu quý vị gặp tình trạng y tế cấp cứu và cần gọi 911, hãy thông báo với tổng đài viên rằng 
quý vị nhiễm hoặc đang được đánh giá cho COVID-19. Nếu có thể, hãy đeo khẩu trang trước khi đội ngũ 
chăm sóc y tế cấp cứu đến nơi. 

Dừng cách ly tại nhà 

Nếu quý vị được xác nhận hoặc nghi ngờ (nhưng chưa được xét nghiệm) nhiễm COVID-19, quý vị nên tiếp 
tục cách ly tại nhà trong ít nhất 7 ngày sau khi bệnh khởi phát, và trước khi dừng cách ly, quý vị không được 
sốt trong 3 ngày (và không sử dụng các loại thuốc như Tylenol hay ibuprofen để giảm sốt) và các triệu 
chứng của quý vị đã được cải thiện. Chỉ những người bị ốm do COVID-19 ở dạng rất nhẹ mới có thể dừng 
cách ly sau 7 ngày; nhiều người khác vẫn bị sốt hoặc có các triệu chứng nghiêm trọng sau 7 ngày, do đó quý 
vị nên cách ly cho đến khi hết sốt 3 ngày và các triệu chứng đã hoàn toàn cải thiện. Các triệu chứng nhẹ 
như ho có thể kéo dài nhiều tuần; quý vị không cần cách ly cho đến khi hết mọi triệu chứng. Nếu quý vị có 
thắc mắc về thời gian cách ly của mình, hãy trao đổi với bác sĩ của quý vị.  

Sửa đổi từ tài liệu của CDC: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html  
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