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Quý vị nên cách ly trong 14 ngày sau lần tiếp xúc cuối cùng với vi-rút COVID-19, nếu quý vị: 

Cách ly là biện pháp được dùng để giữ những người đã từng tiếp xúc với COVID-19 tránh xa những người khác. Cách 
này giúp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, việc có thể xảy ra trước khi một người biết rằng họ bị bệnh hoặc họ bị nhiễm 
vi-rút mà không cảm thấy các triệu chứng. 

Cô lập là biện pháp được dùng để giữ một người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm COVID-19 tránh xa những người khác, 
kể cả ngay trong nhà của họ.  

Trong khi cách ly tại nhà, quý vị nên:

COVID-19: CÁCH LY TẠI NHÀ 
NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT 

Để biết thêm thông tin về COVID-19, vui lòng truy cập www.ochealthinfo.com/novelcoronavirus 
hoặc gọi cho đường dây Health Referral Line của OC Health Care Agency theo số (800) 564-8448. 

có tiếp xúc gần (trong phạm vi 6 foot trong ít nhất 15 phút trong khoảng thời gian 24 giờ trong thời kỳ có thể lây 
nhiễm) với người nhiễm hoặc bị nghi nhiễm COVID-19 
đã được nhà cung cấp dịch vụ y tế (bác sĩ) hoặc sở y tế địa phương hướng dẫn rằng quý vị có thể đã bị nhiễm 
vi-rút và cần phải cách ly 

Giãn 
cách 

6 foot 

Đo thân nhiệt hai lần một ngày, và tự theo dõi các 
triệu chứng của COVID-19 (sốt từ 100,4°F trở lên, 
ho, đau nhức cơ thể, đau họng, ớn lạnh, mất vị giác 
hoặc khứu giác, v.v.). 

XÉT NGHIỆM COVID-19 MIỄN PHÍ 
Nếu quý vị cho rằng quý vị hoặc ai đó ở nhà nhiễm COVID-19 và muốn xét nghiệm, hãy truy 
cập ochealthinfo.com/covidtest để tìm nơi quý vị có thể đến để được xét nghiệm. 

CÁC TÀI LIỆU THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN COVID-19 
Để biết thêm thông tin về sự giúp đỡ liên quan đến mua thức ăn, tài liệu thông tin về mất 
việc làm, gặp khó khăn trong việc đóng tiền thuê nhà, hoặc nhận sự chăm sóc y tế, hãy truy 
cập together.ocgov.com. 

Ở trong nhà trong ít nhất 14 ngày 
sau lần cuối cùng tiếp xúc gần hoặc 
tiếp xúc. 

Yêu cầu được giúp đỡ để 
nhận những vật phẩm cần 
thiết (đồ ăn, thuốc, vật dụng 
thiết yếu). 

Nếu quý vị đi ra ngoài, hãy tránh 
tiếp xúc gần và giữ khoảng cách 
ít nhất 6 foot với những người 
khác. Đeo khăn che mặt khi đi ra 
ngoài. 

Tự giãn cách bản thân nếu quý vị phát triển 
các triệu chứng, và liên lạc với nhà cung cấp 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe (bác sĩ) của quý vị để 
xem có cần đi xét nghiệm hay không. 
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