MINNESOTA DEPARTMENT OF HEALTH

COVID-19: Khi nào trở lại làm việc
Phải tuân thủ các quy định hướng dẫn sau đây khi ở nhà và trở lại nơi làm việc. Các quy định hướng dẫn
này dhải tuân ất cả mọi nhân viên, trừ những nhân viên trong ng việco ế. Thtrong ng việco ế.nhrong ng
việế được công bố trợc trang mạng Chăm sórasức khỏe: COVID-19:
(www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/hcp/index.html) của Sở Y tế Minnesota v(wwừ hãng sở
của quý vị.
C ý vịoệu chứng COVID-19 có thể bao gồm ho, thở dốc, sốt, lạnh run, nhức đầu, đau nhức bắp thịt, tc
bắọng, mệt mỏi, nghẹt mũi, hoặc mất khướu giác hoặc vị giác. Những triệu chứng thường gặp hơn là
những triệu chứng liên quan đến hệ tiêu hóa như buồn nôn, ói mửa, hoặc tiêu chảy.

Nếu người nhà của quý vị mắc COVID-19
hoặc có các triệu chứng COVID-19:


Trong 14 ng19 hoặc cóả khi kết quả xcó quả ệm quý vị âuý vịả ệới COVID-19:
▪

Ở trong nhà ở mức tối đa có thể được.

▪

Trượcng ếp xúc với ngữời khác.

▪

Đừng dùng chung bất kỳ thứ gì mà người khác chạm vào: điện thoại, dao, và dĩa, v.v.



Thng dùng chunquản lý của quý vị biết và làm việc ở nhà nếu có thể được. Nếu quý vị lý vịvệc trong
ngành y tế hoặc công việc thiết yếu khác trong đó việc quý vị vắng mặt sẽ gây khủng hoảng nhân sự,
hãy gọi hãng sở để được hướng dẫn riêng về cách làm việc. Nếu phải hải phépướngmang khẩu trang
và giữ khoảng cách 6 feet (2 mét) với những người khác.



Nếu quý vị kh vịraị bệnh, trở lại làm việc sau 14 ngày.



Nếu quý vị bị bệnh, tiếp tục ở nhà và tuân theo coủ bệớng dẫn dưới đây dành cho những người mắc
bệnh COVID-19 hoặc có các triệu chứng bệnh COVID-19.
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Nếu quý vị mắc COVID-19 hoặc có các triệu
chứng của COVID-19:


Trắc COVếp xúc với những người khác; không dùng chung bất kỳ thứ gì mà những người khác chạm
vào (điện thoại, dao và muỗng, v.v.); mang khẩu trang nếu quý vị phải ở trong cùng phòng với những
người khác vhảở nhà cho đến khi tất cả ba điều kiện sau đây đều đúng:
▪

Đããíãhảởất 10 ngày kể từ ngày cgàyởấtệu chứng của quý vị bắt đầu xuất hiện, Vb

▪

Quý vị kh vịầu xuấị sốt trong 24 giờ đồng hồ mà không cần dùng đến thuốc hạ sốt, Vk

▪

Ckh vịầệu chứng COVID-19 đã thuyên giảm.



Lhuyên Quý vị cý vịể cần phải ở nhà hơn 10 ngày nếu quý vị cý những chứng bệnh gây suy yếu hệ
miễn dịch hoặc quý vị nằm bệnh viện. Liên lạc với bác sĩ hoặc y viện của quý vị uể được hướng dẫn.



Thể được hướngquản lý của quý vị biết và làm việc ở nhà nếu có thể được. Nếu quý vị lý vịvệc trong
ngành y tế hoặc công việc thiết yếu khác trong đó việc quý vị vắng mặt sẽ gây khủng hoảng nhân sự,
hãy gọi hãng sở của quý vị uể được hướng dẫn riêng về cách làm việc. Nếu phải ược phéphướnmang
khẩu trang và giữ khoảng cách 6 feet với ngữời khác.



Khi quý vị trở lại làm việc, giữ khoảng cách 6 feet với những người khác, nếu có thể được, và mang
khẩu trang.
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