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Để biết thêm thông tin về xét nghiệm COVID-19, vui lòng truy cập:

coronavirus-sd.com/testing

• Làm xét nghiệm COVID-19 (PCR hoặc kháng nguyên) 5 ngày sau lần tiếp xúc cuối cùng.
• Đeo khẩu trang vừa mặt trong tổng cộng 10 ngày sau khi tiếp xúc, đặc biệt ở môi trường 

trong nhà và khi ở gần những người có nguy cơ cao sẽ bị mắc COVID-19 nặng.
• Theo dõi sức khỏe của quý vị để xem có xuất hiện các triệu chứng COVID-19 cho đến 

ngày thứ 10 hay không.

• Sốt
• Ho
• Khó thở
• Mệt mỏi

• Buồn nôn
• Nôn mửa
• Tiêu chảy

• Nơi trú ẩn khẩn cấp và các trung tâm sưởi ấm và làm mát
• Khu vực y tế
• Chỗ ở cho người vô gia cư
• Các cơ sở chăm sóc dài hạn và cơ sở chăm sóc người lớn và người cao niên
• Nhà tù, nơi giam giữ và trung tâm tạm giam

Quý vị có triệu chứng 
COVID-19 không?

Quý vị có tiếp xúc với người 
nhiễm COVID-19 không?

Quý vị đang ở một môi trường 
có nguy cơ lây nhiễm cao?

Mức độ cộng đồng nhiễm
COVID-19 ở khu vực của quý 
vị như thế nào?

Nếu quý vị có tiếp xúc với người nhiễm COVID-19 nhưng lại không 
xuất hiện triệu chứng, hãy làm theo các hành động được khuyến 
nghị như sau:

Cân nhắc làm xét nghiệm thường xuyên nếu quý vị ở trong một môi 
trường có nguy cơ lây nhiễm cao. Các môi trường có nguy cơ lây 
nhiễm cao có thể bao gồm các cơ sở sau: 

Nếu khu vực của quý vị có mức độ cộng đồng nhiễm COVID-19 
trung bình hoặc cao, hãy cân nhắc làm xét nghiệm để xem quý vị có 
bị nhiễm COVID-19 hay không.

Các triệu chứng COVID-19 có thể bao gồm:

• Truy cập COVID-19 theo Quận để kiểm tra mức độ cộng đồng nhiễm 
COVID-19 ở khu vực của quý vị. 

Khi nào thì cần xét 
nghiệm COVID-19 Dưới đây là các câu hỏi mà quý vị 

có thể sử dụng để xác định khi 
nào nên đi xét nghiệm COVID-19.

• Mất vị giác hoặc khứu giác
• Đau nhức cơ thể
• Sổ mũi
• Đau họng

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/covid-by-county.html
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