Quý vị đã tiêm vắc-xin đầy đủ.* Bây giờ thì sao?
Những gì quý vị có thể làm khi không mang khẩu trang:
Thăm viếng những người đã tiêm vắc-xin đầy đủ khác tại nơi riêng tư ở
trong nhà và ngoài trời.
Thăm viếng những người chưa được tiêm vắc-xin ở trong hộ gia đình riêng
lẻ có nguy cơ thấp mắc bệnh COVID-19 nghiêm trọng.
Quý vị có thể tham gia các hoạt động ngoài trời mà không cần mang khẩu
trang trừ một số địa điểm và sự kiện đông người nhất định.

Những gì quý vị có thể làm khi mang khẩu trang:
Thăm viếng những người chưa được tiêm vắc-xin nơi có nhiều hộ gia đình.
Thăm viếng một người chưa được tiêm vắc-xin có nguy cơ cao mắc bệnh
nặng hoặc tử vong do COVID-19 hoặc người sống cùng một người có nguy
cơ cao.

Cách ly
Quý vị không cần phải cách ly hoặc ở nhà 14 ngày nếu có tiếp xúc với
COVID-19.
Quý vị không cần phải cách ly sau khi đi du lịch trong Hoa Kỳ.

Xét nghiệm
Quý vị không cần phải xét nghiệm nếu quý vị tiếp xúc gần với người bị
COVID trừ khi quý vị có các triệu chứng hoặc sống trong một nhóm nhất định.
Quý vị không cần phải xét nghiệm trước hoặc sau khi đi du lịch trong Hoa Kỳ.

* Khi nào quý vị được xem là tiêm vắc-xin đầy đủ?
• Hai tuần sau liều thứ hai khi tiêm loại vắc-xin hai liều, chẳng hạn như vắc-xin Pfizer hoặc Moderna.
• Hai tuần sau khi tiêm loại vắc-xin một liều như Johnson & Johnson.
Truy cập tài liệu: Đối với những cá nhân khuyết tật hoặc những cá nhân nói
một ngôn ngữ không phải là tiếng Anh, OHA có thể cung cấp thông tin ở các
định dạng thay thế như bản dịch, bản in lớn hoặc chữ nổi Braille. Liên hệ với
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