Đang chờ đợi kết quả xét nghiệm của COVID-19?
Nếu bạn đã được xét nghiệm virut corona 2019 (COVID-19), có thể phải mất vài ngày để có kết quả. Bác
sĩ của bạn sẽ thông báo cho bạn biết về kết quả xét nghiệm.

Những điều cần lưu ý trong khi chờ đợi:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ở nhà. Không tới trường, đi làm hoặc bất cứ nơi công cộng.
Nếu bạn cần gặp một vị bác sĩ, gọi họ trước và báo với họ rằng bạn đã được xét nghiệm COVID19 và đang đợi kết quả.
Tự cách li mình với những người xung quanh và thú nuôi trong nhà, nhiều nhất có thể.
Đeo khẩu trang nếu bạn không thể giữ khoảng cách với những người xung quanh và thú nuôi.
Rửa tay thường xuyên ít nhất 20 giây, đặc biệt sau khi ho hoặc hắt hơi. Dùng nước rửa tay khô
dạng cồn, nếu không có nước và xà phòng.
Che miệng khi ho hoặc hắt hơi với tay áo hoặc khăn giấy, sao đó bỏ khăn giấy vào thùng rác.
Tránh sờ vào mắt, mũi và miệng.
Thường xuyên làm sạch và khử trùng các đồ vật và bề mặt thường chạm vào.

Nếu kết quả là âm tính, và
•

Bạn vẫn đang được theo dõí* do du lịch hoặc tiếp xúc người nhiễm COVID-19, nên tiếp tục tự
theo dõi và nghiêm túc với bất kỳ hành động nào của mình cho hết phần còn lại của giai đoạn 14
ngày.

HOẶC

•

bạn không được theo dõi * do đi du lịch hoặc được xác định là có tiếp xúc với trường hợp nhiễm
COVID-19:
o bạn nên tiếp tục thực hiện các hành động phòng ngừa như rửa tay và giữ khoảng cách
xã hội.
o nếu bạn bị bệnh không phải là COVID-19, bạn nên ở nhà cho đến khi hết sốt và các triệu
chứng khác.

Nếu kết quả là dương tính,
•
•

bác sĩ chăm sóc sức khỏe của bạn sẽ hướng dẫn bạn về việc chăm sóc và điều trị bất kỳ triệu
chứng nào.
bác sĩ chăm sóc sức khỏe của bạn sẽ theo dõi bạn và cho bạn biết khi nào bạn có thể tiếp tục các
hoạt động thường xuyên. Bộ y tế cũng có thể liên lạc với bạn để hỏi bạn về những ai đã tiếp xúc
gần gũi với bạn.

* Giám sát dành cho những người không có triệu chứng và đã đi đến các khu vực bị ảnh hưởng. Nó
có nghĩa là kiểm tra nhiệt độ của bạn hàng ngày, theo dõi các triệu chứng và đối với một số người, ở
lại nhà.
Để cập nhật thông tin và tài liệu, hãy truy cập trang web của chúng tôi tại
www.amoskeaghealth.org hoặc gọi 2-1-1.
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