Danh sách Kiểm tra Sàng lọc Triệu chứng cho
Nhân viên Ngoài Quy trình Chăm sóc Sức khỏe
1

Bạn có:
• Tiếp xúc gần (trong vòng 6 feet trong ít nhất 15 phút) trong 14 ngày qua với người được
chẩn đoán mắc bệnh COVID-19, hoặc
• Bộ phận y tế có liên hệ với bạn và, nếu có, bạn có còn trong thời gian cách ly không?
Có
Không

2

Bạn không nên ở nơi làm việc. Bạn có thể trở lại làm việc sau 14 ngày kể từ lần
cuối cùng bạn tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19, nếu bạn khỏe.
Bạn có thể làm việc nếu bạn không có các triệu chứng.

Kể từ khi bạn làm việc lần gần đây nhất, bạn có bất kỳ triệu chứng nào trong số này không?
Sốt
Ớn lạnh

Khó thở hoặc thở
gấp

Mới bị mất vị giác
hoặc khứu giác

Ho mới

Đau cơ

Đau họng

Nếu bạn có bất kỳ triệu chứng nào trong số này, bạn nên về nhà, tránh xa những người
khác và gọi cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn.
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Nếu bạn đã được chẩn đoán mắc COVID-19, bạn có thể trở lại làm việc khi bạn có thể trả lời
có cho cả ba trong số những câu hỏi sau:
Đã ít nhất 10 ngày kể từ
khi bạn có các triệu
chứng đầu tiên?

Đã ít nhất 24 giờ kể từ khi
bạn bị sốt (mà không dùng
thuốc hạ sốt)?

Các triệu chứng khác của
bạn đã được cải thiện
chưa?

Nếu bạn đã có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính, hãy trả lời
các câu hỏi sau:
Bạn đã từng tiếp xúc với người nhiễm COVID-19 chưa?

Có

Không

• Bạn không được làm việc trừ khi bạn có thể trả lời có cho cả ba trong số những câu
hỏi sau:
» Đã ít nhất 10 ngày kể từ khi bạn có các triệu chứng đầu tiên?
» Đã ít nhất 24 giờ kể từ khi bạn bị sốt (không dùng thuốc hạ sốt)?
» Các triệu chứng khác của bạn đã được cải thiện chưa?
• Bạn có thể làm việc nếu bạn không gặp phải các triệu chứng.
• Nếu bạn có các triệu chứng, bạn không thể làm việc cho đến 24 giờ sau khi các triệu
chứng đã hết.

PHÒNG Y TẾ CÔNG CỘNG

Bạn có thể nhận tài liệu này miễn phí bằng ngôn ngữ khác, ở dạng bản in
khổ lớn, chữ nổi hay theo định dạng bạn muốn. Liên hệ với Mavel Morales
theo số 1-844-882-7889, 711 TTY hoặc theo địa chỉ
OHA.ADAModifications@dhsoha.state.or.us.
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