
Nếu quý vị làm xét nghiệm COVID-19 cần được gửi đến phòng 
xét nghiệm, như xét nghiệm PCR, có thể sẽ mất vài ngày quý 
vị mới nhận được kết quả.  

Nếu quý vị có triệu chứng nào của 
COVID-19:  

• Ở nhà và tránh tiếp xúc với người khác (cách ly cô lập). 
• Bắt đầu mang khẩu trang loại tốt, vừa vặn khi ở gần người khác, ngay cả 

trong nhà của quý vị.
• Nếu kết quả xét nghiệm của quý vị là dương tính, hãy làm theo những đề 

nghị về sức khỏe cộng đồng trên trang Nếu quý vị bị bệnh hoặc có kết quả 
xét nghiệm dương tính: (www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/sick.
html).

• Nếu kết quả xét nghiệm của quý vị là âm tính, hãy tiếp tục ở nhà nếu quý vị 
có triệu chứng bệnh hoặc cảm thấy bệnh. 

Nếu quý vị đã tiếp xúc với COVID-19, nhưng không có 
triệu chứng:

• Mang khẩu trang loại tốt, vừa vặn khi ở gần người khác.
• Nếu quý vị nhận được kết quả xét nghiệm dương tính, hãy ở nhà và tránh 

xa người khác. Nếu quý vị nhận được kết quả xét nghiệm âm tính, hãy tiếp 
tục mang khẩu trang và theo dõi các triệu chứng bệnh trong 10 ngày kể từ 
ngày cuối cùng quý vị tiếp xúc gần với người mắc COVID-19. Nếu quý vị có 
triệu chứng bệnh, hãy ở nhà và đi xét nghiệm lại. 

• Để biết thêm thông tin, vui lòng vào Tiếp xúc gần người khác hoặc tiếp xúc 
gần nguồn bệnh: (www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/close.html).
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Những việc cần làm 
trong thời gian quý 
vị chờ kết quả xét 
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