
1. Quý vị có triệu chứng nào mới hoặc trầm trọng hơn trong số dưới đây?

COVID-19 Câu hỏi Sàng lọc Nhân viên 

Tên:                            Ngày:                Giờ:  

Tất cả nhân viên phải trả lời trước khi bắt đầu ca làm việc hoặc vào nơi làm việc.

Có Không Có Không Có Không Có Không Có Không Có Không 

Cập nhật ngày 12 tháng 10 năm 2021

2.  Có ai trong hộ gia đình quý vị có một hoặc nhiều triệu chứng nói trên và/hoặc đang đợi kết quả xét nghiệm  
  sau khi gặp các triệu chứng hay không?
  • Nếu quý vị đã chích ngừa đầy đủ** hoặc có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 trong 90 ngày gần đây nhất và  
   sau đó đã được xem là bình phục, hãy chọn “Không”. 
  • Nếu triệu chứng mệt mỏi nhẹ, đau nhức cơ hoặc khớp của người trong hộ gia đình xảy ra trong vòng 48 giờ sau khi chích  
   ngừa, hãy chọn “Không”. Nếu các triệu chứng của họ kéo dài hơn 48 giờ, hãy chọn “Có”.

3.  Trong 10 ngày gần đây nhất, quý vị có đã được thông báo là người tiếp xúc gần của một người nhiễm   
  COVID-19 hoặc đã được bảo ở nhà và tự cách ly hay không? 
  • Nếu quý vị đã chích ngừa đầy đủ**, có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 trong 90 ngày gần đây nhất và sau  
   đó đã được xem là bình phục, hoặc nếu sở y tế công cộng đã bảo quý vị là quý vị không cần tự cách ly, hãy chọn “Không”.

4.  Trong 10 ngày gần đây nhất, quý vị có kết quả dương tính bằng xét nghiệm kháng nguyên nhanh hay bộ xét nghiệm  
  tự làm tại nhà hay không? 
  • Nếu sau đó quý vị đã có kết quả xét nghiệm âm tính bằng xét nghiệm PCR ở phòng xét nghiệm, hãy chọn “Không”. 

5.  Trong 14 ngày gần đây nhất, quý vị có đi ra khỏi Canada VÀ được thông báo phải cách ly theo quy định  
  cách ly kiểm dịch của liên bang hay không? 

TORONTO.CA/COVID19

Đơn vị vận hành / hãng sở phải giữ một hồ sơ điểm danh + thông tin liên lạc cho tất cả người lao động trong 30 ngày  
và sau đó cắt nhỏ vứt rác.

 Sốt hoặc ớn 
lạnh

Giảm hoặc mất vị 
giác hoặc khứu 
giác (ngửi mùi)

 Buồn nôn, nôn mửa 
hoặc tiêu chảy (chỉ 

người < 18 tuổi)

 Rất mệt mỏi, đau nhức 
cơ hoặc khớp* (chỉ 

người 18+ tuổi)
 

Nếu quý vị hiện có một tình trạng sức khỏe khiến quý vị có các triệu chứng này, hãy chọn “Không”. Nếu triệu chứng là mới, khác hoặc trở 
nên trầm trọng hơn, hãy chọn “Có”.

*Nếu triệu chứng mệt mỏi nhẹ, đau nhức cơ hoặc khớp xảy ra trong vòng 48 giờ sau khi chích ngừa, hãy chọn “Không” và đeo khẩu trang 
y tế khi ở nơi làm việc. Nếu các triệu chứng của quý vị kéo dài hơn 48 giờ hoặc trầm trọng hơn, hãy chọn “Có”.

Nếu quý vị bị bệnh hoặc có bất kỳ triệu chứng bệnh nào, kể cả những triệu chứng không được liệt kê ở trên, hãy ở nhà và gặp người 
chăm sóc sức khỏe của quý vị để khám nếu cần.

 Ho  Khó thở

Nếu “CÓ” cho 
bất cứ triệu 
chứng nào: 

Ở nhà & tự 
cách ly

đi xét nghiệm 
hoặc

Liên hệ người chăm sóc 
sức khỏe

Nếu “CÓ” cho  
các câu hỏi  
2, 3, 4 hoặc 5:

Ở nhà
Làm theo lời khuyên của  
Sở Y tế Toronto 

Soạn theo các khuyến nghị và hướng dẫn do Văn phòng Giám đốc Y tế ban hành

Vietnamese

**Chích ngừa đầy đủ có nghĩa là 14 ngày trở lên sau mũi thứ hai của một loạt vaccine COVID-19, hoặc theo định nghĩa của Bộ Y tế Ontario.
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https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario
https://travel.gc.ca/travel-covid#a3
https://travel.gc.ca/travel-covid#a3
https://covid-19.ontario.ca/covid19-cms-assets/2021-10/EN_Worker_Screening_v10_Oct25.pdf
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario


• Quý vị phải ở nhà & tự cách ly trong 
10 ngày từ ngày các triệu chứng của 
quý vị bắt đầu. Sau 10 ngày, quý vị có 
thể đi làm trở lại nếu các triệu chứng 
của quý vị đã thuyên giảm trong ít 
nhất 24 giờ***. 

• Nếu một người chăm sóc sức khỏe 
đã chẩn đoán một bệnh trạng không 
liên quan đến COVID-19, quý vị có  
thể đi làm trở lại 24 giờ*** sau khi  
các triệu chứng của quý vị bắt đầu 
thuyên giảm. 

• Báo cho nơi làm việc của quý  
vị biết.

•  Quý vị phải ở nhà & tự cách ly 
trong 10 ngày kể từ ngày các 
triệu chứng của quý vị bắt đầu.

• Sở Y tế Toronto hoặc đơn vị y tế 
địa phương sẽ liên hệ với quý vị 
để điều tra & sẽ chỉ dẫn thêm.

Quý vị có phải là người tiếp xúc 
gần của một người xét nghiệm 
dương tính với COVID-19 trong  
10 ngày gần đây nhất hay không?

Quý vị có thể đi làm trở lại 24 giờ*** sau khi 
các triệu chứng của quý vị bắt đầu thuyên 
giảm.  

Nếu quý vị không chích ngừa đầy đủ**:  
quý vị cần tự cách ly trong 10 ngày kể từ lần 
tiếp xúc cuối cùng với người dương tính.    

Nếu quý vị đã chích ngừa đầy đủ**:  
quý vị có thể đi làm trở lại 24 giờ*** sau khi 
các triệu chứng của quý vị bắt đầu thuyên 
giảm. 

Nếu quý vị chỉ nhận được thông báo có 
nguy cơ bị nhiễm thông qua ứng dụng 
COVID Alert:  quý vị có thể đi làm trở lại 24 
giờ*** sau khi các triệu chứng của quý vị bắt  
đầu thuyên giảm. 

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM COVID-19 CỦA QUÝ VỊ LÀ GÌ?

TÔI ĐÃ ĐI RA KHỎI CANADA TRONG 14 NGÀY GẦN ĐÂY NHẤT, 
TÔI NÊN LÀM GÌ? 

• Ở nhà và tự cách ly trong 14 ngày, cho dù quý vị xét nghiệm âm tính. 

• Nếu quý vị được miễn cách ly kiểm dịch liên bang theo Các Nhóm được miễn trừ, Quy định Cách ly kiểm dịch trong Đạo luật  
 Cách ly kiểm dịch, quý vị không cần tự cách ly.

• Nếu quý vị có các triệu chứng, cho dù quý vị được miễn cách ly kiểm dịch liên bang, quý vị nên đi xét nghiệm. 

TÔI CÓ CÁC TRIỆU CHỨNG CỦA COVID-19,
TÔI NÊN LÀM GÌ?

TORONTO.CA/COVID19

DƯƠNG 
TÍNH: ÂM TÍNH: 

KHÔNG 
XÉT 

NGHIỆM:

Không 

Có

Có

  

** Chích ngừa đầy đủ có nghĩa là 14 ngày trở lên sau mũi thứ hai của một loạt vaccine COVID-19, hoặc theo định nghĩa của Bộ Y tế Ontario.

***48 giờ đối với các triệu chứng tiêu hóa

Ở NHÀ & TỰ CÁCH LY. ĐI XÉT NGHIỆM.
• Nếu các triệu chứng của cơn đau đầu nhẹ, mệt mỏi, đau nhức cơ hoặc khớp xảy ra trong   
 vòng 48 giờ sau khi chích ngừa, quý vị không cần cách ly. Quý vị phải đeo khẩu trang y tế khi  
 ở nơi làm việc. Nếu các triệu chứng của quý vị kéo dài hơn 48 giờ hoặc trầm trọng hơn, hãy   
 ở nhà, tự cách ly và đi xét nghiệm.

Có

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/covid-alert.html
https://travel.gc.ca/travel-covid#a3

