ĐIỀU TRA CA NHIỄM
và THEO DÕI TIẾP XÚC
Chương trình điều tra ca nhiễm và theo dõi tiếp xúc ca
nhiễm COVID-19 đang được tiến hành với các chuyên gia
y tế công cộng đến từ Cơ quan Chăm sóc Sức khỏe OC
(HCA) — cơ quan y tế địa phương của quý vị — bao gồm
các bác sĩ, y tá, nhà dịch tễ học và nhân viên điều tra được
đào tạo về bệnh truyền nhiễm và kỹ năng phỏng vấn.
Những người này lập thành nhóm Điều tra ca nhiễm và
tiếp xúc (CCI) của chúng tôi. Vậy nhóm này hoạt động như
thế nào?
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Bước

Khi một cư dân tiến hành xét nghiệm chẩn đoán phản
ứng chuỗi polymerase (PCR) và có kết quả dương tính với
COVID-19, kết quả này sẽ được báo cáo cho nhóm CCI của
chúng tôi. Quy trình này thường mất từ 1-3 ngày.

Bước

Nhóm CCI sẽ liên hệ với cư dân đó bằng các phương thức
như điện thoại, thư gửi qua đường bưu điện và email để đảm
bảo rằng họ có thể cách ly và được đáp ứng các nhu cầu sinh
hoạt hàng ngày.
*Nếu quý vị có kết quả xét nghiệm dương tính, cần hỗ trợ và
chưa được chúng tôi liên lạc để hỗ trợ thì Đường dây giới thiệu
dịch vụ chăm sóc sức khỏe của chúng tôi luôn sẵn sàng trợ
giúp quý vị theo số (800) 564-8448.
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Nhóm CCI sẽ xây dựng lịch trình trong thời điểm cá nhân
bắt đầu có các triệu chứng và giúp xác định danh sách
những người có khả năng tiếp xúc. Sau đó, họ sẽ tiến hành
thông báo cho những người trong danh sách có khả năng
tiếp xúc, thường xuyên kiểm tra họ và cung cấp hướng dẫn
và chỉ dẫn theo từng cá nhân dựa theo tình huống của riêng
từng người.
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Xin lưu ý rằng HCA không tiến hành theo dõi tiếp xúc và điều tra ca nhiễm dựa trên kết quả xét nghiệm huyết
thanh học/kháng thể. Kết quả xét nghiệm huyết thanh học KHÔNG được sử dụng để chẩn đoán bệnh truyền
nhiễm COVID-19 đang lưu hành và không được báo cáo cho HCA.
Hướng dẫn liên quan đến việc cách ly kiểm dịch COVID-19 từ HCA có sẵn tại đây:
http://www.ochealthinfo.com/self-quarantine-guidance/

