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LỆNH TẬP THỂ COVID-19 VỀ TỰ CÁCH LY 

Lệnh tập thể COVID-19 về Tự Cách ly là gì? 

“Lệnh tập thể” chỉ thị cho những người thuộc đối tượng áp dụng lệnh này ở nhà và tự cách ly cho đến khi 

họ không lây nhiễm. Mục đích là để giảm sự lây lan của COVID-19, và bảo vệ sức khỏe của tất cả mọi 

người ở Toronto. 

Sở Y tế Toronto có thể ban hành lệnh tập thể hay không, và lệnh này sẽ có hiệu lực trong bao lâu? 

Đạo luật Bảo vệ và Nâng cao Sức khỏe của tỉnh bang cho phép Giám đốc Y tế ban hành một “lệnh tập 

thể”. Lệnh này được ban hành lần đầu tiên vào ngày 1 tháng 4 năm 2020, và gần đây nhất được sửa đổi 

vào ngày 30 tháng 9. Lệnh có hiệu lực cho đến khi Giám đốc Y tế tuyên bố không còn cần thiết. 

Lệnh tập thể áp dụng cho ai? 

Lệnh tập thể dành cho: 

 Người có các triệu chứng của COVID-19. 

 Người có kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19. 

 Người gần đây có tiếp xúc gần với người có kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19. Những người 

này bao gồm cả người chăm sóc và các thành viên trong gia đình, và những người khác có thể được 

Sở Y tế Toronto xác định. 

 Người được chỉ thị khác của Sở Y tế Toronto yêu cầu tự cách ly.  

 

Cha mẹ / người giám hộ của những người dưới 16 tuổi thuộc bất kỳ loại nào trong số này có trách nhiệm 

bảo đảm rằng người dưới 16 tuổi đó phải tuân theo các yêu cầu bắt buộc của lệnh tập thể. 

Người dân phải tự cách ly trong bao lâu? 

Các yêu cầu bắt buộc tự cách ly đã được cập nhật vào ngày 30 tháng 9 để bao gồm các hướng dẫn mới 

của Sở Y tế Toronto. 

 Những người bị bệnh nhẹ hoặc vừa phải phải cách ly 10 ngày bắt đầu vào ngày sau khi triệu chứng 

của họ bắt đầu, hoặc 10 ngày bắt đầu vào ngày sau khi họ nhận được kết quả xét nghiệm dương 

tính nếu họ không có triệu chứng.  

 Những người bị bệnh nặng (cần phải hỗ trợ ở cấp độ chăm sóc đặc biệt) hoặc bị suy giảm miễn 

dịch nghiêm trọng phải cách ly trong 20 ngày bắt đầu vào ngày sau khi các triệu chứng của họ bắt 

đầu.  

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-orders-directives-by-laws/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=know-the-symptoms
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 Những người có tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 phải cách ly trong 10 ngày sau lần tiếp xúc 

cuối cùng với người đó bắt đầu vào ngày sau lần tiếp xúc cuối cùng của họ. 

Một số người có thể được miễn lệnh tập thể? 

Một số nhân viên làm dịch vụ thiết yếu có tiếp xúc gần mà không có triệu chứng có thể được phép làm 

việc. Tuy nhiên, họ phải tự cách ly ở nhà khi không đi làm hoặc đi tới / về từ nơi làm việc. Các trường hợp 

ngoại lệ cũng có thể được áp dụng trong những tình huống khác, ví dụ những người dời ra khỏi nhà vì 

bạo lực gia đình. Sở Y tế Toronto sẽ xem xét các trường hợp ngoại lệ cho mỗi tình huống và quyết định 

liệu có áp dụng ngoại lệ hay không. 

 

Người dân có phải tự cách ly nếu đã chích ngừa đầy đủ? 

Một người được xem là chích ngừa đầy đủ nếu ít nhất 14 ngày đã trôi qua kể từ khi họ được tiêm: 

 Một loạt trọn vẹn các mũi vaccine COVID-19 được Bộ Y tế Canada cho phép theo bất kỳ kiểu kết 

hợp nào, 

 Một hoặc hai mũi của một vaccine COVID-19 không được Bộ Y tế Canada cho phép với một mũi 

của một vaccine COVID-19 được Bộ Y tế Canada cho phép, theo sự chấp thuận của Sở Y tế 

Toronto, hoặc 

 Ba mũi của một vaccine COVID-19 không được Bộ Y tế Canada cho phép, theo sự chấp thuận của 

Sở Y tế Toronto.  

Người đã chích ngừa đầy đủ và có các triệu chứng của COVID-19 nên được xét nghiệm và tự cách ly trong 

khi chờ kết quả xét nghiệm. Nếu họ xét nghiệm âm tính, họ có thể kết thúc tự cách ly sau khi các triệu 

chứng của họ đã thuyên giảm trong ít nhất 24 giờ và họ không bị sốt mà không dùng thuốc hạ sốt; nếu 

họ có bất kỳ triệu chứng dạ dày-ruột nào (ví dụ, buồn nôn/ói, đau bụng, tiêu chảy), những triệu chứng 

này phải thuyên giảm trong 48 giờ trước khi kết thúc tự cách ly. 

Người đã chích ngừa đầy đủ có xét nghiệm dương tính nên tự cách ly 10 ngày bắt đầu vào ngày sau khi 

triệu chứng bắt đầu, hoặc 10 ngày bắt đầu vào ngày sau khi nhận được kết quả xét nghiệm dương tính 

nếu họ không có triệu chứng, trừ phi nhận được chỉ thị khác của Sở Y tế Toronto. 

Người đã chích ngừa đầy đủ và có tiếp xúc gần với một người mắc COVID-19 có thể được miễn cách ly 

nếu, ngoài việc chích ngừa đầy đủ, họ đáp ứng tất cả các tiêu chí sau: 

 Không có bất kỳ triệu chứng nào 

 Không có hệ thống miễn dịch kém (ví dụ: chưa được cấy ghép nội tạng hoặc tế bào gốc, hoặc 

không trải qua các liệu pháp hóa trị hoặc liệu pháp ức chế miễn dịch) 
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 Không phải là cư dân của một viện dưỡng lão hoặc nhà hưu trí hoặc một bệnh nhân được nhập 

viện tại một cơ sở chăm sóc y tế 

 

Ngay cả khi họ được miễn tự cách ly, người tiếp xúc gần đã chích ngừa đầy đủ: 

 Phải tuân theo các biện pháp y tế công cộng, chẳng hạn như đeo khẩu trang và giữ khoảng cách 

khi cần thiết 

 Phải tránh các cuộc thăm viếng không thiết yếu tới những nơi có các nhóm dân số dễ bị nguy cơ 

hoặc nơi có số lượng lớn những người không chích ngừa (ví dụ, làm thiện nguyện viên hoặc thăm 

một viện dưỡng lão, trung tâm tạm cư, trường học hoặc nhà trẻ) trong 10 ngày sau lần tiếp xúc 

cuối cùng   

 Được khuyến khích báo cáo sự tiếp xúc của họ với hãng sở của họ và tuân theo bất kỳ biện pháp 

hạn chế nào do người quản lý của họ và / hoặc Ban Sức khỏe Nghề nghiệp yêu cầu, tuân theo 

hướng dẫn tạm thời của Bộ Y tế ngày 14 tháng 9 năm 2021 

Người dân có phải tự cách ly nếu họ đã bị nhiễm COVID-19 gần đây?  

Người bị nhiễm COVID-19 gần đây là người đã có xét nghiệm dương tính với COVID-19 trong 90 ngày 

trước đó và đã được xem là khỏi bệnh từ lần nhiễm trước của họ. 

Người bị nhiễm COVID-19 gần đây và nay có các triệu chứng mới của COVID-19 nên được xét nghiệm và 

phải tự cách ly trong khi chờ kết quả xét nghiệm. Nếu họ xét nghiệm âm tính, họ có thể kết thúc tự cách 

ly sau khi các triệu chứng của họ đã thuyên giảm trong ít nhất 24 giờ và họ không bị sốt mà không dùng 

thuốc hạ sốt; nếu họ có bất kỳ triệu chứng dạ dày-ruột nào (ví dụ, buồn nôn/ói, đau bụng, tiêu chảy), 

những triệu chứng này phải thuyên giảm trong 48 giờ trước khi kết thúc tự cách ly. 

Người bị nhiễm COVID-19 gần đây có xét nghiệm dương tính nên tự cách ly 10 ngày bắt đầu vào ngày 

sau khi triệu chứng bắt đầu, hoặc 10 ngày bắt đầu vào ngày sau khi nhận được kết quả xét nghiệm dương 

tính nếu họ không có triệu chứng, trừ phi nhận được chỉ thị khác của Sở Y tế Toronto. 

Người bị nhiễm COVID-19 gần đây và có tiếp xúc gần với một người mắc COVID-19 có thể được miễn 

cách ly nếu, ngoài ra, họ đáp ứng tất cả các tiêu chí sau: 

 Không có bất kỳ triệu chứng nào 

 Không có hệ thống miễn dịch kém (ví dụ: chưa được cấy ghép nội tạng hoặc tế bào gốc, hoặc 

không trải qua các liệu pháp hóa trị hoặc liệu pháp ức chế miễn dịch) 

 Không phải là cư dân của một viện dưỡng lão hoặc nhà hưu trí hoặc một bệnh nhân được nhập 

viện tại một cơ sở chăm sóc y tế 

 

https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/contact_mngmt/COVID-19_fully_vaccinated_interim_guidance.pdf
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Ngay cả khi họ được miễn tự cách ly, những người tiếp xúc gần có xét nghiệm dương tính gần đây: 

 Nên đi xét nghiệm càng sớm càng tốt và vào hoặc sau 7 ngày từ lần tiếp xúc cuối cùng 

 Phải tuân theo các biện pháp y tế công cộng, chẳng hạn như đeo khẩu trang và giữ khoảng cách 

khi cần thiết 

 Phải tránh các cuộc thăm viếng không thiết yếu tới những nơi có các nhóm dân số dễ bị nguy cơ 

hoặc nơi có số lượng lớn những người không chích ngừa (ví dụ, làm thiện nguyện viên hoặc thăm 

một viện dưỡng lão, trung tâm tạm cư, trường học hoặc nhà trẻ) trong 10 ngày sau lần tiếp xúc 

cuối cùng   

 Được khuyến khích báo cáo sự tiếp xúc của họ với hãng sở của họ và tuân theo bất kỳ biện pháp 

hạn chế nào do người quản lý của họ và / hoặc Ban Sức khỏe Nghề nghiệp yêu cầu, tuân theo 

hướng dẫn tạm thời của Bộ Y tế ngày 14 tháng 9 năm 2021 

Tự cách ly ra sao? 

Tự cách ly có nghĩa là ở nhà hoặc tại một cơ sở cách ly. Đừng đi ra ngoài hoặc tiếp khách đến thăm. Tránh 

tiếp xúc gần với những người khác. Điều đó cũng có nghĩa là giữ khoảng cách càng nhiều càng tốt với 

những người khác ở cùng nhà. Sử dụng phòng tắm và phòng ngủ riêng biệt, nếu có thể. Khi dùng chung 

phòng, hãy mở các cửa sổ để thông khí tốt. Mua sắm trực tuyến hoặc nhờ ai đó đi mua vật dụng cho bạn. 

Vui lòng gọi Sở Y tế Toronto ở số 416-338-7600 để được chỉ dẫn nếu cần giúp đi chợ, lấy thuốc kê toa 

hoặc các dịch vụ khác. Tìm hiểu cách tự cách ly.  

 

Người không có nhà ở cho phép họ cách ly với người khác, người đang vô gia cư, hoặc người cảm thấy 

không an toàn khi ở nhà có thể được cung cấp chỗ tạm cư. Vui lòng gọi Sở Y tế Toronto ở số 416-338-

7600 để biết có hội đủ điều kiện. 

 

Người dân có được đi tới các cuộc hẹn khám chữa bệnh trong khi họ tự cách ly không? 

Người dân vẫn được đi tới các cuộc hẹn khám chữa bệnh thiết yếu khi họ đang tự cách ly. Hãy liên hệ với 

Sở Y tế Toronto ở số 416-338-7600 để được hướng dẫn trước khi tới một nơi khám chữa bệnh hoặc bệnh 

viện. 

Các cuộc hẹn tiêm chủng nên được hoãn lại cho đến khi hoàn tất tự cách ly. 

Chuyện gì xảy ra nếu người dân không tự cách ly? 

Người không chấp hành lệnh tập thể có thể bị buộc tội và bị phạt tới $5000 mỗi ngày. Cảnh sát có thể 

được gọi để trợ giúp. 

 

https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/contact_mngmt/COVID-19_fully_vaccinated_interim_guidance.pdf
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet-covid-19-how-to-self-isolate.pdf?la=en
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Tại sao người dân phải cung cấp họ tên liên lạc và các thông tin khác cho Sở Y tế Toronto? Quyền 

riêng tư của họ được bảo vệ ra sao? 

 

Khi được yêu cầu, những người thuộc đối tượng áp dụng lệnh tập thể này phải cung cấp cho Sở Y tế 

Toronto họ tên và thông tin liên lạc (số điện thoại, địa chỉ, địa chỉ email) của bất cứ người nào mà họ đã 

tiếp xúc gần trong những ngày và giờ do Sở Y tế Toronto nêu rõ. Thông tin này sẽ chỉ được sử dụng để 

theo dõi người tiếp xúc. 

 

Cung cấp thông tin này là hết sức quan trọng. Điều này giúp cho Sở Y tế Toronto có thể có hành động để 

ngăn ngừa truyền bệnh cho người khác. Khả năng chung của chúng ta để giúp cho trường học, cơ sở kinh 

doanh và các sinh hoạt cộng đồng quan trọng khác được hoạt động ở Toronto và trên khắp Ontario phụ 

thuộc vào khả năng của Sở Y tế Toronto để thực hiện công việc quan trọng này. 

 

Sở Y tế Toronto hiểu rằng người dân sẽ có những lo ngại về quyền riêng tư của họ. Tất cả thông tin do Sở 

Y tế Toronto thu thập đều được bảo vệ bởi luật riêng tư của Ontario về thông tin sức khỏe, Đạo luật Bảo 

vệ Thông tin Sức khỏe Cá nhân năm 2004. 

Người dân có thể phản đối lệnh tập thể một cách hợp pháp không? 

Người thuộc đối tượng áp dụng lệnh tập thể có thể phản đối nó bằng cách khiếu nại lên Hội đồng Khiếu 

nại và Đánh giá Dịch vụ Y tế. 

Người dân cần biết gì về lệnh liên bang theo Đạo luật Cách ly Kiểm dịch? 

Lệnh cách ly kiểm dịch liên bang áp dụng cho tất cả những người nhập cảnh vào Canada, có hiệu lực từ 

ngày 25 tháng 3 năm 2020. Lệnh này bắt buộc tất cả những người nhập cảnh phải tự cách ly trong 14 

ngày, với một số ngoại lệ cho người thông hành đã chích ngừa đầy đủ. Tham khảo thêm thông tin của 

Chính phủ Canada dành cho người thông hành. 

 

Trong một số trường hợp, những người phải cách ly kiểm dịch theo lệnh liên bang cũng có thể phải tuân 

theo lệnh tập thể (ví dụ, những người được chẩn đoán mắc COVID-19 và cũng mới về nước gần đây). 

Thông tin thêm 

Để được đánh giá sức khỏe, hãy gọi phòng mạch bác sĩ của bạn hoặc Telehealth Ontario ở số 1-866-797-

0000. Để biết thêm thông tin về lệnh tập thể, hãy gọi Sở Y tế Toronto ở số 416-338-7600. 

 

http://www.hsarb.on.ca/scripts/english/contact.asp
http://www.hsarb.on.ca/scripts/english/contact.asp
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/isolation

