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Thành viên trong gia đình đang cảm thấy bệnh giống như nhiễm COVID: chảy nước mũi, ho,
đau cổ họng, sốt,nhức đầu, đau cơ bắp, nôn mửa hoặc tiêu chảy.
Thành viên gia đình có tiếp xúc với người bị nhiễm COVID.
Thành viên gia đình gần đây đã đi du lịch đến một tiểu bang khác bằng máy bay, xe lửa hoặc
xe buýt.
Thành viên gia đình đã tham dự buổi họp mặt tại nhà.

Người nàođang cảm thấy bệnh nên làmxétnghiệm ngay lập tức
Tất cả những người khác nên làmxétnghiệm 3-4 ngày sau khi họcósựtiếp xúcnhư: đi du lịch,
tập trung họpmặttại nhà.
Nếu quý vị bị nhiễm COVID và các triệu chứng của quý vị đang cải thiện, hãy làm xét nghiệm
vào ngày thứ 5 để xem quý vị có thể rời khỏi nhà hay không.

NẾU kết quả xét nghiệm của quývị là dương tính, điều đó có nghĩa là quývị đã bị nhiễm
COVID.

Quý vị phải ở nhà và ở cách xa các thành viên trong gia đình của mình. Mọi người trong
nhà cũng nên mang khẩu trang.
Chụp hình với ID của quý vị và kết quả xét nghiệm. Tương tự với các bệnh nhiễm trùng
đường hô hấp do vi-rút khác, quý vị nên cải thiện trong vòng 1 tuần. Hãy gọi cho bác sĩ
của mình nếu quý vị:

Trở nên tệ hơn sau 3-5 ngày, hoặc
Nếu quý vị thấy khó thở, mặt tái đi / xanh xao, đau ngực hoặc tức ngực, hoang mang
hoặc không thể tỉnh táo

NẾU kếtquảxétnghiệmcủaquývịlàâmtính, cónghĩalàkhôngtìmthấybịnhiễm COVID.
Nếu quývị vẫn bị bệnh, quývị có thể lặp lại xét nghiệm sau 1 hoặc 2 ngày. 
Nếu quývị tiếp tục cótiếp xúc với người bị nhiễm COVID, quývị có thể lặp lại xét nghiệm 2-
3 ngày sauđó.

NẾU xét nghiệm của quý vị không hiệu lực. Quý vị có thể làm lại một xét nghiệm khác hoặc
kiểm tra tại một trung tâm xét nghiệm.
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COVID: Tự kiểmtra tạinhà
Xét nghiệm này cho phép quývị và các thành viên trong gia đình quývị phát hiện nhiễm COVID tại nhà
một cách nhanh chóng.


