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Nếu quý vị bị phơi nhiễm với COVID-19...
Các triệu chứng xuất hiện từ 2 đến 14 ngày sau phơi 
nhiễm.

Nếu quý vị mắc COVID-19 hay có các triệu chứng của COVID-19...

Đã 24 giờ sau khi hết sốt 
mà không dùng thuốc.

Gọi điện cho bác sĩ của quý 
vị nếu quý vị có triệu 
chứng, đặc biệt nếu quý vị 
trên 65 tuổi, có các tình 
trạng bệnh lý khác hay 
đang mang thai.

Hãy ở nhà.

Để ý phát hiện các triệu 
chứng.

Cách ly cho đến khi...

Mười ngày kể từ khi triệu chứng đầu tiên xuất hiện.

Các triệu chứng khác 
của quý vị đã được cải 
thiện (ví dụ ho hay thở 
gấp).
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Hãy ở nhà.1.
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Tôi cần ở nhà trong bao lâu? (Điền vào chỗ trống)

Ngày tôi bắt 
đầu cảm thấy bị 

ốm:

Ngày 10 ngày 
sau đó:

Tôi hết sốt vào: Các triệu chứng 
khác của tôi đã đỡ 

vào ngày:

Khoanh tròn vào 
ngày muộn nhất. 

Hãy ở nhà cho 
đến khi:
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Đừng đi làm hay tới thăm 
người khác ở bên ngoài 
nhà quý vị.
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Để yêu cầu tài liệu này ở định dạng khác, 
hãy gọi 1-800-525-0127. Khách hàng 
khiếm thính hoặc khó nghe, vui lòng gọi 
711 (Washington Relay) hoặc gửi email 
đến civil.rights@doh.wa.gov.

Truy cập DOH.WA.GOV/Coronavirus hoặc 
Coronavirus.wa.gov, gọi 1-800-525-0127 và 
nhấn phím # để yêu cầu dịch vụ thông dịch, hoặc 
gửi tin nhắn "Coronavirus” đến 211211 để biết 
thêm thông tin.

● Sốt
● Ho
● Thở gấp
● Ớn lạnh

● Đau cơ
● Đau đầu
● Đau họng
● Mất vị giác hoặc 

khứu giác

COVID-19 Từ Phơi Nhiễm Đến Cảm Thấy 
Tốt Hơn

WASHINGTON STATE DEPARTMENT OF HEALTH (SỞ Y TẾ TIỂU BANG WASHINGTON)

Ngày 24 giờ 
sau đó:
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