
  

 

CÓ 

Tài liệu đính kèm A-1: Tờ Khai Sàng Lọc Y Tế dành cho Nhân Viên 
Cập Nhật Lần Cuối: Ngày 23 Tháng 3 năm 2021 

Nhân viên tại các doanh nghiệp và các tổ chức khác hoạt động trong đại dịch COVID-19 PHẢI trả lời những câu hỏi này trước khi bắt đầu 
công việc hàng ngày, trực tiếp hoặc trực tuyến, đồng thời PHẢI nghỉ làm trong khoảng thời gian phù hợp nếu trả lời CÓ cho bất cứ câu hỏi 
nào. Để biết thông tin về các tùy chọn thời gian nghỉ bệnh có lương, vui lòng truy cập www.sfgov.org/olse and www.sfcdcp.org/workerfaq. 
Nếu quý vị trả lời CÓ cho bất cứ câu hỏi nào, KHÔNG được vào địa điểm.  
• Hãy ở nhà, trừ khi cần xét nghiệm hoặc nhận dịch vụ chăm sóc y tế.  
• Làm theo các bước bắt buộc của Chỉ Thị Y Tế 2020-02/03 và được giải thích tại: www.sfcdcp.org/isolationandquarantine   

Câu hỏi 1: Trong vòng 24 giờ qua, bao gồm cả hôm nay, quý vị có BẤT CỨ triệu chứng nào dưới đây mà các triệu 
chứng mới hoặc không thể giải thích bởi một bệnh trạng khác không? 

Sốt (100.4oF/38oC trở lên), ớn lạnh, run cầm cập 

Ho 
Đau cổ họng 

Hụt hơi, khó thở 

Cảm thấy yếu hoặc mệt mỏi bất thường 

Mất vị giác hoặc khứu giác  
Đau nhức cơ bắp hoặc cơ thể  

Nhức đầu 

Tiêu chảy 

Chảy nước mũi hoặc nghẹt mũi 
Buồn nôn hoặc nôn mửa  

Câu hỏi 2: Trong 10 ngày qua, quý vị có được chẩn đoán bị nhiễm COVID-19 hoặc có xét nghiệm xác nhận quý vị  
đã nhiễm vi-rút không? 

Câu hỏi 3: Trong 10-14 ngày qua, quý vị có “tiếp xúc gần” với bất cứ ai nhiễm COVID-19 trong thời gian lây nhiễm 
của người đó không? (Xin lưu ý: Nếu quý vị đã tiêm vắc-xin COVID-19, hãy truy cập 
www.sfcdcp.org/quarantineaftervaccination. Nếu quý vị không cần cách ly kiểm dịch dựa trên nội dung được giải thích trên trang 
đó thì để phục vụ cho các mục đích của mẫu sàng lọc này, quý vị có thể trả lời "Không" cho câu hỏi này.) 

Nếu quý vị đã khỏi bệnh COVID-19 trong ba tháng qua, hãy thông báo cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị. 
 

Tổng quan nhanh về những điều cần làm và thời gian sớm nhất nhân viên có thể trở lại làm việc, nếu quý vị có: 
Các triệu chứng khi CHƯA xét 
nghiệm COVID-19 (đã trả lời 
CÓ cho Câu Hỏi 1) 

Nếu quý vị CHƯA tiêm vắc-xin COVID-19: HÃY ĐI XÉT NGHIỆM. Nếu không xét nghiệm, Doanh 
Nghiệp phải coi quý vị dương tính với COVID-19 và yêu cầu quý vị không đi làm trong ít nhất  
10 ngày theo lịch.  
Nếu đã ít nhất 2 tuần trôi qua kể từ khi quý vị hoàn tất việc tiêm vắc-xin COVID-19: Trao đổi 
với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để xác định khi nào quý vị có thể quay lại làm việc 
và liệu quý vị có cần xét nghiệm COVID-19 không. 

Xét nghiệm COVID-19 dương 
tính CÓ các triệu chứng (đã 
trả lời CÓ cho Câu Hỏi 2) 

Quý vị có thể trở lại làm việc:  
• 10 ngày sau khi phát xuất triệu chứng đầu tiên, VÀ 
• Quý vị đã thuyên giảm các triệu chứng, VÀ 
• Quý vị đã không sốt trong hơn 24 giờ mà không dùng thuốc hạ sốt 

Một xét nghiệm COVID-19 
dương tính KHÔNG CÓ các 
triệu chứng (đã trả lời CÓ cho 
câu hỏi 2) 

Quý vị có thể trở lại làm việc sau 10 ngày kể từ ngày thu thập mẫu xét nghiệm COVID-19 nếu quý 
vị không có các triệu chứng. 

“Tiếp xúc gần” với bất cứ ai bị 
COVID-19 trong thời gian lây 
nhiễm của người đó (đã trả lời 
CÓ cho Câu hỏi 3) 

ĐI XÉT NGHIỆM, lý tưởng nhất là 6 ngày trở lên sau lần tiếp xúc gần đây nhất với người  COVID-
19. 
Quý vị có thể trở lại làm việc sau 10 ngày kể từ lần tiếp xúc gần đây nhất với người nhiễm  
COVID-19 TRỪ KHI: 
• Quý vị có xét nghiệm COVID-19 dương tính (xem các ô bên trên để biết xét nghiệm  

COVID-19 dương tính) HOẶC 
• Quý vị xuất hiện các triệu chứng (ĐI XÉT NGHIỆM nếu quý vị xuất hiện các triệu chứng) 

HOẶC 
• Quý vị làm việc trong nhà tù, các cơ sở chăm sóc dài hạn, khu tạm trú hoặc ký túc xá (quý vị 

không thể trở lại làm việc cho đến 14 ngày sau lần tiếp xúc gần đây nhất—hãy hỏi chủ nhân 
xem có tình trạng thiếu nhân sự mà cần phải thay đổi thời hạn này không) 

“Tiếp xúc gần” nghĩa là quý vị có bất cứ tương tác nào sau đây với người bị nhiễm COVID-19 trong thời gian họ có khả năng lây truyền 
(họ có thể lây truyền 48 giờ trước khi các triệu chứng xuất hiện cho đến ít nhất 10 ngày sau khi bắt đầu có các triệu chứng). Nếu người 
nhiễm COVID-19 chưa từng có các triệu chứng,  họ có khả năng lây nhiễm vi-rút trong 48 giờ trước khi thu thập mẫu xét nghiệm  
COVID-19 cho đến 10 ngày sau khi họ được xét nghiệm. 

- Ở cách họ trong phạm vi 6 feet trong tổng cộng 15 phút trở lên trong khoảng thời gian 24 giờ  - Sống cùng hoặc ở lại qua 



  

 

đêm với họ                                                                          
- Tiếp xúc trực tiếp với chất dịch cơ thể của họ (ho hoặc hắt hơi vào quý vị hoặc dùng chung dụng cụ ăn uống) 
- Tiếp xúc cơ thể hoặc tiếp xúc thân mật bao gồm hành động ôm và hôn  - Chăm sóc họ hoặc nhờ họ chăm sóc quý vị                  

Doanh nghiệp đặt ra những yêu cầu cụ thể để đảm bảo Nhân Viên nghỉ làm trong khoảng thời gian phù hợp. Một số doanh nghiệp có thể 
bổ sung các yêu cầu hoặc mẫu sàng lọc cần sử dụng. Truy cập www.sfcdcp.org/screen để biết thêm thông tin về các yêu cầu này và để 
nhận một bản sao của biểu mẫu này. Để báo cáo hành vi vi phạm các lệnh và chỉ thị y tế liên quan đến đại dịch COVID-19 của San Francisco 
(www.sfdph.org/healthorders), bao gồm không sàng lọc nhân viên, cho những nhân viên bị bệnh đi làm, không giãn cách xã hội hoặc 
không yêu cầu đeo khẩu trang, hãy gọi: 311 hoặc 415-701-2311 (Tiếng Anh) hoặc 415-701-2322 (Español,中文,TTY). Quý vị có thể yêu cầu 
bảo mật danh tính của mình. 


