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Nên làm gì nếu quý vị mắc COVID-19 
1 0 / 4 / 2 0 2 2  

Nếu quý vị nhiễm COVID-19, quý vị có thể lây bệnh sang người khác ngay cả khi quý vị không có triệu chứng 
hoặc quý vị đã chích ngừa.  Quan trọng là phải cách ly tránh tiếp xúc với những người khác (cô lập) và làm 
theo các khuyến nghị dưới đây. 

Nếu quý vị cần chăm sóc y tế, hãy làm theo hướng dẫn ở trang cuối. Nếu quý vị có các triệu chứng COVID-
19 ở mức độ từ nhẹ đến vừa phải và có nguy cơ cao bị bệnh nặng, quý vị có thể được dùng thuốc. Vào trang 
mạng Các lựa chọn về thuốc COVID-19 (www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/meds.html) để biết 
thêm chi tiết. 

Cách ly tránh tiếp xúc với những người khác (cách 
ly cô lập)  
 Ở nhà và tránh tiếp xúc với những người khác (cách ly) ít nhất 5 ngày sau khi các triệu chứng của

quý vị bắt đầu xuất hiện. Nếu quý vị không có triệu chứng, hãy ở nhà trọn 5 ngày sau ngày làm xét
nghiệm. Tìm hiểu thêm ở dưới về thời gian quý vị có thể phải ở nhà.

 Mang khẩu trang vừa khít, loại tốt khi quý vị cần tiếp xúc với những người khác, kể cả ở nhà.
 Ở trong một căn phòng tránh tiếp xúc với người trong gia đình và sử dụng nhà vệ sinh riêng, nếu có

thể được.
 Áp dụng các điềuc cần thiết, như mở cửa sổ, để không khí lưu thông trong nhà tốt hơn.
 Nếu quý vị là người có tuổi, có hệ miễn dịch bị suy yếu, hoặc mắc một số chứng bệnh, hãy cho bác sĩ

hoặc y viện của quý vị biết là quý vị mắc COVID-19. Họ có thể đề nghị điều trị hoặc có lời khuyên cụ thể
cho quý vị.

 Cho những người đã tiếp xúc gần với quý vị biết  rằng họ có thể đã tiếp xúc với COVID-19.

Ở nhà trong bao lâu 
Những người có thể mang khẩu trang vừa khít 

 Mang khẩu trang loại tốt và vừa khít khi ở gần những người khác trong 10 ngày kể cả khi ở nhà.

https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/meds.html
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 Nếu quý vị có triệu chứng: 

▪ Ở nhà cho đến khi cả ba điều này đều đúng: 
1. Đã trọn 5 ngày kể từ khi quý vị bắt đầu thấy bị bệnh.   

và 
2. Quý vị không bị sốt trong ít nhất 24 giờ mà không cần uốngg thuốc hạ sốt. 

và 
3. Quý vị thấy khỏe hơn.   

 Nếu quý vị không có triệu chứng: 

▪ Ở nhà và tránh tiếp xúc với những người khác  trọn 5 ngàyn kể từ sau ngày xét nghiệm. . 
▪ Nếu quý vị bắt đầu có triệu chứng, quý vị phải tính ngày đầu tiên xuất hiện các triệu chứng là ngày 0 

mới của quý vị. Tham khảo phần trên để biết những việc cần làm nếu quý vị có triệu chứng bệnh. 

Sau khi giai đoạn ở nhà kết thúc, hãy tiếp tục thực hiện những việc sau cho đến ngày thứ 10: 

 Mang khẩu trang loại tốt và vừa khít, kể cả khi ở nhà. 
 Tránh tiếp xúc với những người có nguy cơ bị bệnh nặng do COVID-19 cho đến ít nhất là ngày thứ 11. 
 Không đến những nơi quý vị sẽ phải tháo khẩu trang (ví dụ: trung tâm tập thể dục, tiệm ăn) và tránh ăn gần 

những người khác ở nhà và nơi làm việc. Vào trang mạng Nếu quý vị bị bệnh hoặc có kết quả xét nghiệm 
dương tính (www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/sick.html) để biết thông tin về việc sử dụng xét 
nghiệm COVID-19 để xác định xem quý vị có thể ngừng đeo khẩu trang trước ngày 11 hay không. 

 Tránh đi xa.  Nếu quý vị phải đi du lịch sau khi giai đoạn ở nhà kết thúc, hãy mang khẩu trang loại tốt và 
vừa khít.  

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA QUÝ VỊ ĐỂ BIẾT KHI NÀO QUÝ VỊ CÓ THỂ TRỞ LẠI CÁC HOẠT ĐỘNG BÌNH 
THƯỜNG. 

Nếu quý vị có triệu chứng:  

Các triệu chứng của tôi bắt đầu vào    (điền ngày, tháng). Tôi cảm thấy khỏe hơn và không bị sốt 
trong 24 giờ. Tôi vẫn cần phải ở nhà và tránh tiếp xúc với những người khác cho đến    (5 ngày sau 
khi các triệu chứng của quý vị bắt đầu xuất hiện). Tôi vẫn cần mang khẩu trang khi ở gần những người khác và 
hạn chế một số hoạt động cho đến    (10 ngày sau khi các triệu chứng bắt đầu xuất hiện). 

Nếu quý vị không có triệu chứng:  

Tôi đã xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào    (điền ngày tháng), nhưng không có bất kỳ 
triệu chứng nào. Tôi vẫn cần phải ở nhà cho đến   (5 ngày sau ngày quý vị làm xét nghiệm). Tôi 
cần mang khẩu trang khi ở gần những người khác và hạn chế một số hoạt động cho đến   (10 ngày sau 
ngày xét nghiệm).   

https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/sick.html
https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/sick.html
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Những người không thể mang khẩu trang  
Trong đó bao gồm những người dưới 2 tuổi, những người có một số tình trạng khuyết tật và những người khác 
không thể thường xuyên mang khẩu trang khi ở gần người khác. 

 

 Ở nhà ít nhất 10 ngày kể từ khi quý vị bắt đầu cảm thấy bệnh hoặc kể từ ngày quý vị có kết quả xét nghiệm 
dương tính. 

Những người khó chống chọi với bệnh tật hoặc những người bị bệnh ở 
mức độ vừa phải hoặc nặng 
Ở nhà (cách ly) ít nhất đến ngày thứ 10 nếu quý vị: 

 mắc bệnh ở mức độ vừa phải (thở gấp hoặc khó thở), hoặc 
 mắc bệnh nặng (quý vị phải nhập viện) do COVID-19, hoặc  
 hệ miễn dịch suy yếu (quý vị không dễ dàng chống lại bệnh tật). 
Hãy hỏi bác sĩ để được cố vấn thêm nếu cơ thể quý vị không dễ dàng chống lại bệnh tật hoặc nếu quý vị không 
biết chắc các triệu chứng của mình là  ở mức độ vừa phải hay nặng. 
Mang khẩu trang loại tốt và vừa khít nếu quý vị ở gần những người khác, kể cả ở nhà. 
Quý vị có thể cần phải đi kiểm tra để xác định khi nào quý vị có thể tiếp xúc với những người khác.  

Vào trang mạng Nếu quý vị bị bệnh hoặc có kết quả xét nghiệm dương tính 
(www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/sick.html) để biết thêm thông tin về việc ở nhà, tự xét nghiệm và 
mang khẩu trang.  

NẾU CÁC TRIỆU CHỨNG CỦA QUÝ VỊ  TRẦM TRỌNG HƠN, QUÝ VỊ  BỊ KHÓ THỞ, HOẶC CẦN CHĂM 
SÓC Y TẾ: 

Liên lạc với bác sĩ. Gọi trước trước khi quý vị đến y viện hoặc bệnh viện, nếu có thể. 

Nếu quý vị cần chăm sóc y tế khẩn cấp bất kỳ lúc nào trong thời gian ở nhà (cách ly cô lập), hãy gọi 911 và 
cho họ biết là quý vị đã được chẩn đoán mắc COVID-19. 
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Liên lạc health.communications@state.mn.us để yêu cầu cung cấp định dạng khác. (Vietnamese) 
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