
Bạn đã được thử COVID-19: 
Tiếp theo là gì?

Bạn đã làm đúng khi đi xét nghiệm. Trong khi bạn đang chờ đợi kết quả, hãy giúp làm
chậm sự lây lan COVID-19 bằng cách:

Hãy ở nhà và tự cô lập nếu bạn bị bệnh. Nếu bạn không có triệu chứng 
bệnh, hãy hỏi chủ của bạn xem bạn có nên quay lại làm việc hay không 
trong khi chờ kết quả xét nghiệm COVID-19.
Khi nhận kết quả xét nghiệm của bạn:

Quét mã QR để truy cập 
trang web của chúng tôi 
và nhận thêm thông tin 
COVID cũng như các 
nguồn trợ giúp.
 

@ochealth @ochealthinfo @ochealthinfo
Tìm hiểu thêm tại trang
www.ochealthinfo.com/novelcoronavirus

Nếu kết quả của bạn dương tính:
Ở nhà ít nhất 10 ngày kể từ khi bệnh
của bạn bắt đầu, trừ khi bạn cần
được chăm sóc y tế.
Thông báo cho những người tiếp xúc
gần của quý vị biết (bất kỳ ai ở gần
quí vị trong phạm vi 6 feet trong ít
nhất 15 phút trong khoảng thời gian
24 giờ) và đề nghị họ ở trong nhà.
Nhóm COVID California có thể gọi
hoặc nhắn tin cho bạn. Vui lòng trả
lời cuộc gọi hoặc nhấn vào đường
kết nối trên tin nhắn để giúp xác
định những người khác có thể đã
nhiễm bệnh. Tất cả thông tin bạn
cung cấp sẽ được giữ kín.

Nếu kết quả của bạn âm tính:
Nếu bạn âm tính nhưng vẫn cảm
thấy bị bệnh, hãy thông báo cho
nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức
khỏe của bạn (bác sĩ) nếu các triệu
chứng của bạn trở nên tồi tệ hơn,
đặc biệt là nếu bạn khó thở.
Ở nhà cho đến khi bạn hết sốt
trong ít nhất 24 giờ, khi không
dùng thuốc hạ sốt, và các triệu
chứng đang cải thiện. Bất cứ ai đã
tiếp xúc gần gũi với người bị
COVID-19 vẫn phải ở nhà trong 10
ngày và theo dõi các triệu chứng
trong 14 ngày, ngay cả khi kết quả
xét nghiệm âm tính.
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