PHÒNG Y TẾ CÔNG CỘNG

Câu hỏi thường gặp về khảo sát ca
bệnh COVID-19
•

Bất kỳ ai có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 tại Oregon cũng nên
hoàn thành khảo sát này. Nếu bạn dưới 15 tuổi, hãy đề nghị cha mẹ/người giám
hộ hoàn thành phiếu này cùng với bạn.

•

Khảo sát này có ở 12 ngôn ngữ.

•

Bạn sẽ cần internet để hoàn thành Khảo sát ca bệnh COVID-19. Nếu bạn không
có internet hoặc muốn có trợ giúp trực tiếp, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số 866917-8881 để nói chuyện với một chuyên gia y tế công cộng.

•

Thời gian trung bình để hoàn thành khảo sát dao động từ 20-45 phút.

H. Tôi nên làm gì nếu xét nghiệm dương tính?
•

Cách ly.

•

Nói với những người tiếp xúc gần với bạn và bất kỳ ai gần đây đã tiếp xúc gần với
bạn.

•

Bạn có câu hỏi hoặc cần trợ giúp? Hãy gọi 866-917-8881 để nói chuyện với một
chuyên gia y tế công cộng.

•

Hoàn thành Khảo sát ca bệnh COVID-19.

H. Khảo sát ca bệnh COVID-19 là gì?
Là một cuộc khảo sát cho những người đã có kết quả xét nghiệm dương tính với
COVID-19. Khảo sát này đặt các câu hỏi giống như những câu hỏi mà các chuyên gia
y tế công cộng đã hỏi khi họ gọi cho những người có kết quả xét nghiệm dương tính.
Bằng cách đăng khảo sát này lên mạng, nó cho phép Cơ quan Y tế Oregon (OHA) thu
thập tất cả dữ liệu giống như chúng tôi đã thu thập trong suốt thời gian đại dịch về
việc COVID-19 ảnh hưởng đến bạn và cộng đồng của bạn như thế nào.
H. Tại sao tôi nên trả lời khảo sát này?
Khảo sát này mang tính tự nguyện. Những câu trả lời trung thực của bạn giúp chúng
tôi hiểu vi rút di chuyển như thế nào trong cộng đồng của bạn và cung cấp cho những
người có nhu cầu lớn nhất với các nguồn lực để giữ gìn sức khỏe.
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H. Khảo sát này sẽ mất bao lâu?
20-45 phút tùy thuộc vào các loại hoạt động bạn đã thực hiện trước và sau khi nhiễm
bệnh, và tiền sử sức khỏe của chính bạn.
H. Tại sao chúng tôi chuyển từ gọi điện thoại sang khảo sát ca bệnh trực tuyến?
Y tế công cộng địa phương đã cố gắng liên hệ với mọi ca bệnh, nhưng vì số ca bệnh
ngày càng tăng và nhiều người hơn đang xét nghiệm tại nhà nên số người họ có thể
liên hệ được đang giảm. Chúng tôi đề nghị bạn giúp chúng tôi thu thập dữ liệu quan
trọng này thông qua một cuộc khảo sát trực tuyến, như vậy lực lượng nhân viên y tế
công cộng có giới hạn có thể được ưu tiên lại để điều tra các vụ bùng phát nguy cơ
cao và cung cấp những dịch vụ y tế công cộng thiết yếu khác.

Khả năng tiếp cận tài liệu: Đối với những người bị khuyết tật hoặc người không nói
được tiếng Anh, OHA có thể cung cấp thông tin theo các định dạng khác, chẳng hạn như
bản dịch, in chữ lớn hay chữ nổi. Liên hệ với Đơn vị truyền thông về COVID-19 theo số
1-971-673-2411, 711 TTY hoặc COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us.
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