Bản ghi Khảo Sát Trực Tuyến về Tìm Hiểu
Trường Hợp Mắc COVID-19
[nhạc vui]

[Tường thuật] Tìm hiểu trường hợp mắc bệnh là một cách làm chậm sự lây lan COVID-19
Các nhân viên y tế được huấn luyện sẽ tiếp xúc với những người có kết quả xét nghiệm dương tính với
COVID-19 và hỏi họ một số câu hỏi để tìm những người khác đã tiếp xúc gần với họ. Những người tiếp xúc
gần này hiện có thể đang mắc COVID-19 và nên ở nhà.
Thông thường, buổi phỏng vấn tìm hiểu trường hợp mắc bệnh sẽ diễn ra qua điện thoại. Bây giờ quý vị có thể
trả lời các câu hỏi tương tự trong bản khảo sát ý kiến trực tuyến kín đáo.
Điều thú vị nhất là gì? Nếu quý vị tiết lộ số điện thoại di động của quý vị khi làm xét nghiệm, chúng tôi sẽ gửi
tin nhắn cho quý vị để thông báo là quý vị có thể tham gia điền bản khảo sát ý kiến!
Trước hết, chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị. Quý vị có thể trả lời bằng 1,2,3 hoặc 4 tùy thuộc vào nội dung nào
phù hợp với quý vị hơn. Chúng tôi sẽ xin quý vị cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email và gửi đường liên kết
khảo sát vào hộp thư của quý vị. Nếu quý vị không hồi âm tin nhắn đó, nhân viên y tế sẽ gọi cho quý vị.
Quý vị có thể từ từ điền bản khảo sát ý kiến. Cuối cùng, quý vị sẽ nhận được thông tin quan trọng về cách
giảm nguy cơ làm lây lan COVID-19 sang người khác, và thông tin chi tiết về các nguồn trợ giúp tại địa
phương hiện có thể giúp quý vị trang trải các khoản chi phí như đồ tạp hóa và thuốc men.
Sở y tế rất coi trọng sự riêng tư của quý vị. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu quý vị đưa tiền, thông tin ngân
hàng hay Số an sinh xã hội của quý vị.
Nếu quý vị có kết quả xét nghiệm dương tính và có điều gì thắc mắc, quý vị có thể gọi số 651-201-5689 để nói
chuyện với nhân viên y tế.
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