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Khi nào tôi nên đi xét nghiệm? Ngườ i 
trong gia đình bị  bệnh 
B ẢN  GH I  
[nhạc vui]  

[Phần trình bày]      

Khi nào quý vị nên đi xét nghiệm COVID-19? 

Một người nào đó trong gia đình của quý vị bị nhiễm COVID-19. Họ đã ở nhà (cách ly), nhưng quý vị đã ở gần 
họ khi ở nhà. 

Theo các khuyến cáo về xét nghiệm, tất cả những người trong gia đình nên đi xét nghiệm sau khi ở gần một 
người nào đó trong nhà mắc COVID-19.  

Người bị bệnh cần phải ở nhà và tránh xa những người khác trong ít nhất năm ngày (cách ly), vì họ có thể lây 
nhiễm cho người khác trong thời gian này. Họ cũng nên mang khẩu trang khi gần những người khác ở nhà. 
Họ có thể cần phải ở nhà lâu hơn nếu vẫn còn các triệu chứng hoặc nếu họ không thể mang khẩu trang.  

Vui lòng vào trang mạng "If You Are Sick" (Nếu quý vị bị bệnh) của chúng tôi 
(https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/sick.html) để biết thông tin cụ thể về thời gian cần phải ở 
nhà nếu quý vị mắc COVID-19.  

Nếu quý vị sống với người mắc COVID-19, quý vị có thể cần phải cách ly tránh tiếp xúc sau khi người bị bệnh 
cách ly xong. Vui lòng vào trang mạng "MDH Close Contacts and Quarantine" (Tiếp xúc gần và cách ly tránh 
tiếp xúc của MDH) để biết thêm thông tin về cách mang khẩu trang khi gặp người khác và cần phải ở nhà bao 
lâu: (https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/close.html) 

Tất cả những người trong gia đình nên đi xét nghiệm năm ngày sau khi người bị bệnh cách ly xong để bảo 
đảm là không có ai bị nhiễm bệnh. Trong trường hợp này, ngày cách ly cuối cùng của người trong gia đình 
quý vị là thứ Năm. Tất cả những người trong trong gia đình cần đi xét nghiệm năm ngày sau đó, vào thứ Ba 
của tuần tiếp theo. 

Để tìm hiểu thêm về những thời điểm khác mà quý vị nên đi xét nghiệm và địa điểm xét nghiệm, xin vào trang 
mạng "MDH COVID-19 Testing" (Xét nghiệm COVID-19 của MDH). 
(https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/testsites/index.html) 
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