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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

Khi nào quý vị có thể ở gần người khác sau khi nhiễm hoặc

có thể đã nhiễm COVID-19

Khi nào quý vị có thể ở gần người khác
Cập nhật ngày 10 tháng 9 năm 2020 In

Nếu quý vị nhiễm hoặc cho rằng có thể mình đã nhiễm COVID-19, việc ở nhà và tránh tiếp xúc với người khác là điều rất

quan trọng. Giữ khoảng cách với người khác giúp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Nếu quý vị có dấu hiệu cảnh báo

cấp cứu (bao gồm khó thở), hãy tìm dịch vụ chăm sóc y tế cấp cứu ngay lập tức.

Lưu ý: 

Vào thời điểm này chúng tôi có rất ít thông tin về việc tái nhiễm vi-rút gây bệnh COVID-19. Đây là loại vi-rút mới và CDC

đang chủ động tìm hiểu thêm. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cập nhật ngay khi có sẵn. Dữ liệu đến nay cho thấy một

người đã khỏi bệnh COVID-19 có thể còn vi-rút ở mức thấp trong cơ thể trong tới 3 tháng sau khi được chẩn đoán. Điều

này có thể là nếu một người đã khỏi bệnh COVID-19 được xét nghiệm lại trong vòng 3 tháng kể từ lần đầu khi họ bị nhiễm,

thì có thể họ sẽ tiếp tục có kết quả xét nghiệm dương tính, mặc dù họ không lây lan COVID-19 nữa.

Hiện chưa có có báo cáo nào xác nhận về người bị tái nhiễm COVID-19 trong vòng 3 tháng kể từ lần đầu họ bị nhiễm bệnh.

Tuy nhiên các nghiên cứu thêm vẫn còn đang tiếp diễn. Do đó nếu một người đã khỏi bệnh COVID-19 có các triệu chứng

mới về COVID-19, thì người đó cần được khám xem có tình trạng tái nhiễm  không, đặc biệt nếu người đó vừa có tiếp xúc

gần với ai đó bị nhiễm COVID-19. Người đó nên cách ly và liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để được

khám về các nguyên nhân khác từ các triệu chứng của họ và có thể cần được xét nghiệm lại.

CDC khuyến nghị mọi người dù họ có mắc COVID-19 hay không, hãy thực hiện các bước ngăn ngừa nhiễm và lây lan

COVID-19. Rửa tay thường xuyên, hãy giữ khoảng cách tối thiểu 6 feet so với người khác bất cứ khi nào có thể và có đeo

khẩu trang.

 Để tìm hiểu thêm thông tin:

Tuyên bố về truyền thông

Thông tin dành cho chuyên gia chăm sóc sức khỏe 

Thời điểm quý vị có thể ở gần người khác (kết thúc cách ly tại nhà) phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong các

DANH MỤC 

https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://vietnamese.cdc.gov/
https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/index.html
https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html#seek-medical-attention
https://www.cdc.gov/media/releases/2020/s0814-updated-isolation-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/index.html
https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
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Tôi nghĩ hoặc biết rằng mình đã nhiễm COVID-19 và có triệu chứng

Quý vị có thể ở gần người khác sau:

10 ngày kể từ khi các triệu chứng  xuất hiện lần đầu tiên và

24 giờ hết sốt mà không cần dùng đến thuốc hạ sốt và

Các triệu chứng khác của COVID-19 đang cải thiện*

*Tình trạng mất vị giác và khứu giác có thể kéo dài vài tuần hoặc vài tháng sau khi hồi phục và không cần phải trì hoãn việc kết

thúc cách ly. 

 Phần lớn mọi người không cần phải xét nghiệm để quyết định thời điểm họ có thể ở gần người khác; tuy nhiên, nếu nhà cung

cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khuyên quý vị nên xét nghiệm, họ sẽ cho quý vị biết khi nào quý vị có thể tiếp tục ở gần người

khác dựa trên kết quả xét nghiệm.

Lưu ý rằng những khuyến nghị này không áp dụng với người có tình trạng nhiễm COVID-19 nghiêm trọng hoặc hệ miễn dịch bị

suy giảm nghiêm trọng (suy giảm miễn dịch).  Những người này nên thực hiện theo hướng dẫn bên dưới cho trường hợp "Tôi bị

bệnh nghiêm trọng do nhiễm COVID-19 hoặc có hệ thống miễn dịch bị suy giảm nghiêm trọng (suy giảm miễn dịch) do có bệnh

hoặc sử dụng thuốc.  Khi nào tôi có thể ở gần người khác?"

Tôi có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 nhưng không

có triệu chứng

Nếu quý vị vẫn không biểu hiện các triệu chứng, quý vị có thể ở gần người khác sau 10 ngày kể từ khi quý vị có kết quả xét

nghiệm vi-rút dương tính với COVID-19.  Phần lớn mọi người không cần phải xét nghiệm để quyết định thời điểm họ có thể ở

gần người khác; tuy nhiên, nếu nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khuyên quý vị nên xét nghiệm, họ sẽ cho quý vị biết khi

nào quý vị có thể tiếp tục ở gần người khác dựa trên kết quả xét nghiệm.

Nếu quý vị phát triển các triệu chứng sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính, hãy làm theo hướng dẫn ở trên cho trường hợp

"Tôi nghĩ hoặc biết rằng mình đã nhiễm COVID và có biểu hiện các triệu chứng".

Tôi bị bệnh nghiêm trọng do nhiễm COVID-19 hoặc có hệ thống

miễn dịch bị suy giảm nghiêm trọng (suy giảm miễn dịch) do có

bệnh hoặc sử dụng thuốc. Khi nào tôi có thể ở gần người khác?

Người bị bệnh nghiêm trọng do nhiễm COVID-19 có thể cần phải ở lại nhà lâu hơn 10 ngày và tối đa 20 sau khi các triệu chứng

xuất hiện lần dầu tiên. Người bị suy giảm miễn dịch nghiêm trọng có thể cần phải thực hiện xét nghiệm để xác định khi nào họ

có thể ở gần người khác. Hãy bàn bạc với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị để biết thêm thông tin. Nếu việc

xét nghiệm được thực hiện trong cộng đồng quý vị, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể sẽ khuyến nghị với quý vị về

việc này.  Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sẽ cho quý vị biết liệu quý vị có thể tiếp tục ở gần người khác không dựa

trên kết quả xét nghiệm.

Bác sĩ của quý vị có thể làm việc với một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hoặc sở y tế địa phương để xác định xem liệu quý vị

có cần phải thực hiện xét nghiệm trước khi có thể ở gần người khác hay không.

 tình huống khác nhau.

Tham khảo khuyến cáo của CDC cho trường hợp của quý vị ở bên dưới.

https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/publichealthgateway/healthdirectories/index.html
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Đối với Những Người Từng Ở Gần Người Nhiễm COVID-19

Bất cứ ai đã tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19 nên ở nhà trong vòng 14 ngày sau lần phơi nhiễm gần đây nhất của

họ với người bệnh.

Tuy nhiên, bất kỳ ai đã tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 và người đáp ứng các tiêu chí sau KHÔNG cần phải ở nhà.

Mắc bệnh COVID-19 trong vòng 3 tháng trước đây và

Đã khỏi bệnh và

Không còn duy trì các triệu chứng của COVID-19 nữa (ví dụ như ho hay hụt hơi)

Dành cho Chuyên Viên Y Tế
Nếu quý vị là một chuyên gia chăm sóc sức khỏe và nghĩ hoặc biết rằng quý vị đã bị nhiễm COVID-19, quý vị nên thực hiện theo

các khuyến nghị tương tự được liệt kê ở trên để biết khi nào lại có thể ở gần người khác bên ngoài nơi làm việc.  Thời gian quý vị

có thể quay trở lại làm việc phụ thuộc vào nhiều yếu tố và tình huống khác nhau.  Để biết thêm thông tin về thời gian quý vị có

thể quay trở lại làm việc, hãy xem hướng dẫn sau:

Tiêu Chí để Quay Trở Lại Làm Việc dành cho Nhân Viên Y Tế bị Nhiễm SARS-CoV-2 (Hướng Dẫn Tạm Thời)

Tôi nghĩ hoặc biết rằng mình đã nhiễm COVID-19 và có triệu chứng. Khi nào tôi có thể ở
gần người khác?

Tôi nghĩ hoặc biết rằng mình đã

nhiễm COVID-19 và có triệu chứng.

Khi nào tôi có thể ở gần người khác?

Nếu quý vị nhiễm hoặc cho rằng có thể mình đã nhiễm

COVID-19, việc ở nhà và tránh tiếp xúc với người khác là rất

quan trọng. Thời điểm quý vị có thể ở gần người khác phụ

thuộc vào các yếu tố khác nhau trong các tình huống khác

nhau.

Tôi đã bị COVID-19, nhưng không có các triệu chứng. Khi nào tôi có thể ở gần người

khác?

Tôi đã bị COVID-19, nhưng không có

các triệu chứng. Khi nào tôi có thể ở
gần người khác?

Nếu quý vị nhiễm hoặc cho rằng có thể mình đã nhiễm

COVID-19, việc ở nhà và tránh tiếp xúc với người khác là rất

quan trọng. Thời điểm quý vị có thể ở gần người khác phụ

thuộc vào các yếu tố khác nhau trong các tình huống khác

nhau.  

Thông tin thêm

Cần Phải Làm Gì Nếu Bị Bệnh

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/return-to-work.html
https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
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Chăm Sóc Người Bệnh Tại Nhà

Cách ly và cô lập

Chiến lược dựa trên triệu chứng để ngừng cách ly đối với người mắc COVID-19

Cập nhật lần cuối ngày 10 tháng 9 năm 2020

https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/care-for-someone.html
https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html
https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/strategy-discontinue-isolation.html

