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Để Biết Thêm Thông Tin 
• Hỏi người cung cấp dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe của con quý 
vị 

• seattlechildrens.org 

Dịch Vụ Thông Dịch Miễn Phí 
• Nếu ở bệnh viện, hãy hỏi y tá của con quý vị. 
• Nếu ở bên ngoài bệnh viện, hãy gọi Đường Dây 

Thông Dịch Dành Cho Gia Đình miễn phí theo số 1-
866-583-1527. Cho thông dịch viên biết tên hay số 
máy lẻ của người quý vị cần gặp.  

 

Dịch bệnh truyền nhiễm COVID-19 do chủng mới của vi rút corona gây ra có thể tiếp tục lây lan trong cộng 
đồng chúng ta.  
 
Cách ly kiểm dịch và cách ly bệnh nhân tại nhà là hai phương pháp khác nhau được áp dụng để hạn chế sự 
lây lan của vi rút này đến người khác ở cộng đồng chúng ta.  Cả hai phương pháp này yêu cầu quý vị ở lại 
trong nhà và hạn chế tiếp xúc với mọi người bên ngoài.   
 
Chúng tôi hiểu rằng việc phải ở nhà cách ly kiểm dịch hay cách ly bệnh nhân có thể gây khó khăn cho các gia 
đình. Vui lòng đọc tờ thông tin này để biết thêm về ý nghĩa của điều này đối với quý vị và gia đình.  
 

Cách ly kiểm 
dịch tại nhà  
là gì? 

Phương pháp cách ly kiểm dịch tại nhà được áp dụng trong trường hợp một người có sự tiếp xúc 
gần với người bị bệnh COVID-19 hoặc rất có thể đã tiếp xúc với vi rút khi đi du lịch qua một số 
vùng có dịch bệnh. Thường thì những người phải cách ly kiểm dịch không có triệu chứng bệnh 
nhưng được yêu cầu ở lại trong nhà và tránh tiếp xúc với mọi người phòng khi có phát sinh triệu 
chứng.  

Cách ly bệnh 
nhân tại nhà  
là gì? 

Phương pháp cách ly bệnh nhân tại nhà được áp dụng trong trường hợp bệnh nhân được xác 
nhận hoặc bị nghi ngờ là mắc bệnh COVID-19. Việc cách ly giúp họ tránh lây bệnh cho người 
khác ở cộng đồng.  
 

Tôi sẽ phải 
cách ly tại nhà 
trong bao lâu?  

Thời gian cách ly kiểm dịch tại nhà thường là 14 ngày, tuy nhiên có thể kéo dài hơn nếu quý vị 
mắc bệnh và cần tiếp tục cách ly cho đến khi khỏi bệnh. 
 
Nếu quý vị bị bệnh COVID-19 và được yêu cầu cách ly tại nhà thì quý vị sẽ phải ở nhà trong 
khoảng 7 ngày hoặc cho đến hết ba ngày sau khi không còn bị sốt. Để đảm bảo an toàn cho bản 
thân quý vị cũng như người khác, hãy áp dụng khoảng thời gian nào lâu hơn.   

Tôi nên gọi  
ai nếu có  
câu hỏi? 

Nếu quý vị có câu hỏi về việc làm xét nghiệm tìm COVID-19 thì hãy hỏi nhóm chăm sóc  
của quý vị.  
 
Nếu có bất kỳ câu hỏi nào khác về vi rút corona hay bệnh COVID-19 thì xin hỏi nhà cung cấp 
dịch vụ chăm sóc chính cho con quý vị. 
 
 

http://www.seattlechildrens.org/
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Chúng ta cần 
làm gì? 

Con của quý vị nên: 
• Ở lại trong nhà. Con quý vị không nên ra khỏi nhà trừ phi cần đi đến nơi chăm sóc y tế. Điều 

này có nghĩa là cháu không đi học, không đi đến nơi công cộng nào và không sử dụng các 
phương tiện giao thông công cộng. 

• Dùng khăn giấy để che miệng và mũi khi cháu bị ho hay hắt hơi. 

Quý vị, với tư cách là phụ huynh hay người chăm sóc chính, nên: 

• Ở lại trong nhà. Quý vị không nên ra khỏi nhà trừ phi cần đi đến nơi chăm sóc y tế. Điều này 
có nghĩa là quý vị không đi làm, không đi đến nơi công cộng nào và không sử dụng các 
phương tiện giao thông công cộng. 

• Chỉ mời vào nhà những người mà thực sự cần vào để chăm sóc cho người trong nhà. Ngoài 
ra, không để bất kỳ người nào vào nhà.  

• Nếu quý vị bắt đầu có các triệu chứng như ho và sốt, hãy báo cho nhà cung cấp dịch vụ chăm 
sóc chính ngay lập tức.  

• Cố gắng ở phòng khác với con quý vị càng nhiều càng tốt nếu trong hai người chỉ có một 
người bị bệnh.  

• Thường xuyên rửa tay kỹ bằng xà bông và nước hoặc gel vệ sinh tay, nhất là sau khi quý vị 
hay con quý vị bị nhảy mũi, hỉ mũi và trước khi sờ vào mặt hay ăn uống.     

• Tránh để người trong nhà dùng chung các đồ vật gia dụng như đĩa chén, cốc ly, chăn ga 
giường hay các đồ vật khác, nhất là giữa người bị bệnh và người khỏe. 

 

Bệnh Viện Nhi Đồng Seattle cung cấp dịch vụ thông dịch miễn phí cho các bệnh nhân, thành viên gia đình và đại diện hợp pháp bị 
điếc, khiếm thính hay không biết nói tiếng Anh. Bệnh Viện Nhi Đồng Seattle sẵn sàng cung cấp thông tin này bằng hình thức khác 
tùy theo yêu cầu. Hãy gọi Trung Tâm Trợ Giúp Gia Đình (Family Resource Center) theo số 206-987-2201. Bản tin này đã được 
nhân viên phòng mạch tại Bệnh Viện Nhi Đồng Seattle kiểm tra lại. Tuy nhiên, con quý vị có thể có những nhu cầu riêng. Trước khi 
quý vị làm theo hoặc dựa vào thông tin này, hãy thảo luận với nhân viên chăm sóc sức khỏe của con mình. 
© 2020 Bệnh Viện Nhi Đồng Seattle, Seattle, Washington. Bảo lưu mọi quyền. 
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