
Phải cô lập như thế nào nếu bạn 
nhiễm COVID-19 

Sau đây là một hướng dẫn đơn giản về cách chăm sóc 
bản thân và CÔ LẬP khi bị nhiễm COVID-19. 
Denverpublichealth.org/HowToIsolate

Hãy ở nhà 

"Tôi đã rất sợ hãi nếu xét 
nghiệm dương tính với 
COVID-19. Tôi còn có con 
nhỏ. Đội ngũ đến thăm nhà 
giúp làm giảm bớt lo lắng.” 

- người tham gia
chương trình EPS

Bạn phải cô lập cho đến khi bạn có TẤT CẢ các chỉ số sức khỏe sau đây: 
Các triệu chứng phải biến mất ít nhất 10 ngày. 

 Ít nhất 24 giờ không bị sốt mà không sử dụng bất cứ loại thuốc hạ 
sốt nào (ví dụ tylenol). 

 Các triệu chứng của bạn đã được cải thiện. 

Nếu bạn xét nghiệm dương tính với COVID-19 nhưng không có bất kỳ 
triệu chứng nào thì hãy ở nhà ít nhất 10 ngày sau khi có kết quả dương 
tính. 

 Cô lập với các thành viên khác trong nhà: 
Luôn đeo khẩu trang. 
Hãy ở yên trong phòng chỉ 
dành riêng cho bạn.  
Tránh xa thú cưng. 
Hãy tránh xa mọi người, đặc biệt là người có nguy cơ cao. 
Sử dụng nhà vệ sinh riêng. Nếu bạn không thể thì hãy đeo khẩu trang khi đi 
vào nhà vệ sinh. Hãy để cho phòng được thông gió trước khi ai đó sử dụng và 
lau sạch bằng cách sản phẩm tẩy trắng sau mỗi lần sử dụng. 
Hãy sát khuẩn khu vực của bạn thường xuyên và đảm bảo rằng nó được thông 
gió tốt (cạnh một cửa sổ mà bạn có thể mở). 

Hãy theo dõi các triệu chứng của bạn. Nếu chúng trở nên nghiêm 
trọng hơn thì đã đến lúc gọi 911 

BIỆN HỘ 
cho bản thân
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