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Cần làm gì nếu quý vị tiếp xúc gần với người nhiễm 

COVID-19 

Nếu quý vị đã tiếp xúc với người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, quý vị có 

thể cần thực hiện các bước để bảo vệ bản thân và người khác. 

Thế nào là tiếp xúc gần? 

Tiếp xúc gần có nghĩa là cách người nhiễm COVID-19 trong giai đoạn lây nhiễm của họ trong 

phạm vi 6 foot (hoặc 2 mét), trong tổng cộng 15 phút trở lên trong thời gian 24 giờ. 

Quý vị có khả năng truyền nhiễm kể từ hai ngày trước khi khởi phát các triệu chứng và cho 

đến khi quý vị khỏi bệnh. Với những người không có triệu chứng, quý vị có khả năng truyền 

nhiễm kể từ hai ngày trước khi có kết quả xét nghiệm dương tính. 

Các ví dụ về tiếp xúc gần 

Các ví dụ về tiếp xúc 

gần 

Các ví dụ về không phải tiếp xúc gần 

Quý vị sống cùng nhà. Quý vị là thu ngân tại cửa hàng tạp hóa. 

Quý vị là bạn tình. Quý vị là người phục vụ tại nhà hàng. 

Quý vị đi chung xe. Quý vị đứng ở trước người đó khi xếp hàng tại cửa hàng. 

Quý vị cùng ăn tối. Quý vị là đồng nghiệp đi ngang qua để hỏi điều gì đó 

trong chốc lát. 
 

Tiếp xúc gần không có nghĩa là cách xa hơn 6 foot (2 mét) ở cùng một môi trường trong nhà 

trong khoảng thời gian ngắn, đi ngang qua, hoặc ở chung phòng trong thời gian ngắn. 

Nếu quý vị tiếp xúc gần hoặc nghĩ rằng mình đã tiếp xúc gần với người có kết quả xét 

nghiệm dương tính với COVID-19, hãy làm theo hướng dẫn dưới đây. Hướng dẫn này 

không áp dụng cho nhân viên y tế. 

Nếu quý vị: Đề xuất của Cơ Quan Y Tế Công Cộng 

Đã chích vắc-xin ngừa 

COVID-19 theo lịch cập nhật 
• Hãy làm xét nghiệm nếu quý vị khởi phát triệu chứng vào 

bất kỳ thời điểm nào. 
 

Nếu quý vị: Đề xuất của Cơ Quan Y Tế Công Cộng 

CHƯA chích vắc-xin ngừa 

COVID-19 theo lịch cập nhật 

hoặc chưa chích ngừa 

• Sớm nhất vào ngày thứ 4, làm hai xét nghiệm kháng 

nguyên cách nhau 24 giờ (hoặc lâu hơn) HOẶC 

• Vào hoặc sau ngày thứ 5, làm xét nghiệm PCR hoặc 

LAMP 
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Hãy làm xét nghiệm nếu quý vị khởi phát triệu chứng vào bất 

kỳ thời điểm nào. 

Theo Lịch Cập Nhật có nghĩa là: 

• Đã chích liều tăng cường HOẶC 

• Đã chích đủ liệu trình vắc-xin Pfizer hoặc Moderna trong vòng 5 

tháng vừa qua HOẶC 

• Đã chích vắc-xin Johnson & Johnson trong vòng 2 tháng qua 

Tìm cơ sở xét nghiệm COVID-19 miễn phí: healthvermont.gov/covid-19/testing/where-get-

tested 

Biện pháp phòng ngừa bổ sung 

Nếu quý vị là người tiếp xúc gần, quý vị có thể chọn thực hiện các biện 

pháp phòng ngừa bổ sung như đeo khẩu trang, nhằm giúp bảo vệ bản 

thân và những người xung quanh quý vị khỏi bị nhiễm hoặc làm lây lan 

COVID-19. 

Nếu quý vị bắt đầu thấy bệnh hoặc xuất hiện triệu chứng vào thời điểm bất 

kỳ: 

• Nếu quý vị bệnh nhẹ, hãy điều trị các triệu chứng tại nhà bằng cách nghỉ ngơi thật 

nhiều, uống thật nhiều nước và dùng thuốc hạ sốt nếu cần. 

• Nếu quý vị có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, hãy bắt đầu cô lập ngay 

lập tức. Tìm hiểu Cần làm gì nếu quý vị có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-

19. 

• Hãy yêu cầu chăm sóc y tế ngay lập tức nếu quý vị thấy khó thở, đau hoặc tức ngực 

liên tục, có tình trạng lẫn lộn mới phát, không thể thức dậy hoặc tỉnh táo, hoặc thay 

đổi màu sắc trên môi, nướu, mặt, quanh mắt hoặc móng tay/chân. Báo cho nhà cung 

cấp dịch vụ y tế của quý vị hoặc 9-1-1 rằng quý vị đã tiếp xúc gần với người nhiễm 

COVID-19. 
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What to do if you are a close contact of someone with COVID-19 

If you spent time with someone who tested positive for COVID-19, you may need to take steps to 

protect yourself and others. 

What is close contact? 

Close contact means being within 6 feet, for a total of 15 minutes or more over a 24-hour period, 

of someone with COVID-19 during their infectious period. 

You can be contagious two days before symptoms began and until you are recovered. For people 

who haven't had symptoms, you may be contagious two days before you have a positive test. 

Examples of close contact  

Examples of close 

contacts     

Examples of not close contacts 

You live in the same 

home. 

You were their cashier at the grocery store. 

You are intimate 

partners. 

You were their server at a restaurant. 

You rode in the same 

car. 

You were in front of the person in line at the 

store. 

You had dinner 

together.  

You’re a coworker who briefly walked by to 

ask a question. 

 

Close contact does not mean being more than 6 feet away in the same indoor environment for a 

short period of time, walking by, or briefly being in the same room. 

If you are a close contact or think you had close contact with someone who tested positive for 

COVID-19, following the guidance below. This guidance does not apply to health care workers. 

If you: Public Health Recommendation 
Are up-to-date on your COVID-19 vaccines 

• If you develop symptoms at any time, get 

tested.  
 

If you: Public Health Recommendation 
Are NOT up-to-date on your COVID-19 vaccines 

or are not vaccinated 
• No earlier than day 4, take two antigen 

tests 24 hours apart (or longer) OR 

• On or after day 5 take a PCR or LAMP 

test 
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If you develop symptoms at any time, get 

tested.  

Up-to-Date means you: 

• Had your booster shot OR 

• Completed your Pfizer or Moderna vaccine series within the last 5 months OR 

• Completed your Johnson & Johnson vaccine within the last 2 months  

Find a free COVID-19 test: healthvermont.gov/covid-19/testing/where-get-tested 

Additional precautions 

If you are a close contact, you might choose to take extra precautions such as 

wearing a mask, which helps protect you and the people around you from getting or 

spreading COVID-19.  

If at any point you start to feel sick or you develop symptoms:  

• If you have mild illness, treat your symptoms at home by getting plenty of rest, drinking 

plenty of fluids, and taking fever-reducing medication if needed. 

• If you test positive for COVID-19, begin isolation immediately. Find out what to do if you test 

positive for COVID-19. 

• Get medical care immediately if you have trouble breathing, persistent pain or pressure in 

the chest, new confusion, inability to wake or stay awake, or changes in color on your lips, 

gums, face, around the eyes, or nails. Tell your health care provider or 9-1-1 that you are a 

close contact of someone with COVID-19. 
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