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Nếu quý vị bị phơi nhiễm với COVID-19

Có thể sẽ rất khó khăn khi phải ở nhà và nghỉ làm hoặc nghỉ học sau khi tiếp xúc với một người mắc COVID-19. 
Cũng có thể rất khó khi phải cách ly khỏi những người mắc COVID-19 và đang sống trong nhà của quý vị. Đó là lý 
do tại sao CDC đã cập nhật các khuyến cáo về cách ly và không còn đề nghị mọi người ở nhà sau khi tiếp xúc với 
COVID-19. Tuy nhiên, quý vị vẫn cần thực hiện một số biện pháp đề phòng để bảo vệ người khác: 

• Đeo khẩu trang vừa vặn 
trong 10 ngày sau khi quý 
vị bị phơi nhiễm khi ở gần 
người khác hoặc ở nơi 
công cộng. 

• Làm xét nghiệm sau đủ 
5 ngày kể từ khi quý vị bị 
phơi nhiễm với COVID-19.

• Hãy theo dõi các triệu 
chứng của COVID-19. Nếu 
quý vị bị bệnh, hãy ở nhà, 
tuân thủ các hướng dẫn cô 
lập và làm xét nghiệm.  

Chờ 5 ngày sau khi bị phơi nhiễm, rồi mới làm xét nghiệm. Thời gian này cho phép 
lượng virus tích tụ trong cơ thể quý vị đủ để các xét nghiệm có thể phát hiện được. Quý 
vị có thể cần phải làm xét nghiệm nhiều lần, tùy theo loại xét nghiệm và nếu quý vị có 
triệu chứng vào thời điểm xét nghiệm. Làm theo các hướng dẫn cô lập nếu quý vị có kết 
quả xét nghiệm dương tính sau khi phơi nhiễm. 

Không làm xét nghiệm sau khi phơi nhiễm nếu chưa đủ 90 ngày (khoảng 3 tháng) kể từ lần đầu tiên quý vị có kết 
quả dương tính với COVID-19, với điều kiện là quý vị không có triệu chứng mới hoặc trầm trọng hơn. Tuy nhiên, 
nếu quý vị có triệu chứng mới hoặc trầm trọng hơn, hoặc đã quá 90 ngày kể từ khi có kết quả xét nghiệm dương 
tính thì quý vị nên làm xét nghiệm lại. 

Theo dõi các triệu chứng của COVID-19 và làm xét nghiệm ngay lập tức nếu quý vị bị ốm.
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
https://coronavirus.utah.gov/protect-yourself/#isolate-if-test-positive
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html

