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Chỉ dẫn Theo dõi tiếp cho Người được Xét nghiệm COVID-19 

Tại sao tôi được xét nghiệm? 

Tôi là một nhân viên y tế 

 Hướng dẫn dưới đây không áp dụng cho nhân viên y tế. Xem Hướng dẫn Y tế Công cộng Tham 

khảo Nhanh COVID-19 về Xét nghiệm và Xác nhận không nhiễm và liên hệ với Phòng An toàn và 

Sức khỏe Lao động của bạn, nếu có. 

Tôi làm việc hoặc theo học tại một trường (Mẫu giáo nhỏ – lớp 12) hoặc có con đi học 

 Nếu bạn làm việc hoặc theo học tại một trường hoặc có con đi học, vui lòng xem hướng dẫn thêm 

trong Chỉ dẫn Theo dõi tiếp dành cho Học sinh, Nhân viên và Khách Đã Xét nghiệm COVID-19. 

Chỉ dẫn Theo dõi tiếp 

 
Tôi là người có tiếp xúc gần với một ca 

bệnh COVID-19 HOẶC tôi đã đi ra khỏi 

Canada trong 14 ngày qua 

Tôi KHÔNG PHẢI là người có tiếp xúc gần 

với một ca bệnh COVID-19, VÀ tôi KHÔNG 

đi khỏi Canada trong 14 ngày qua 

Tôi có 

triệu 

chứng 

 Tự cách ly trong khi chờ đợi kết quả xét 

nghiệm của bạn. 

 Nếu xét nghiệm của bạn âm tính, tự 

cách ly trong 14 ngày kể từ ngày cuối 

cùng bạn tiếp xúc với ca bệnh hoặc kể 

từ ngày bạn trở lại Ontario. 

 Nếu bạn đã có xét nghiệm âm tính được 

thực hiện trước ngày 7 của thời gian cách 

ly của bạn, xét nghiệm lại vào hoặc sau 

ngày 10 của thời gian tự cách ly. 

 Nếu xét nghiệm của bạn dương tính, 

bạn phải ở nhà và tự cách ly trong 10 

ngày* sau khi các triệu chứng của bạn 

bắt đầu. Sau 10 ngày* bạn có thể ngừng 

tự cách ly nếu bạn không bị sốt và các 

triệu chứng của bạn đang thuyên giảm 

trong ít nhất 24 giờ. 

 

 

 Tự cách ly trong khi chờ đợi kết quả xét 

nghiệm của bạn. 

 Nếu xét nghiệm của bạn dương tính, tự 

cách ly trong 10 ngày* sau khi các triệu 

chứng của bạn bắt đầu. Sau 10 ngày* 

bạn có thể ngừng tự cách ly nếu bạn 

không bị sốt và các triệu chứng của bạn 

đang thuyên giảm trong ít nhất 24 giờ. 

 Nếu xét nghiệm của bạn âm tính, bạn có 

thể ngừng tự cách ly nếu không còn sốt 

và các triệu chứng của bạn đang thuyên 

giảm trong ít nhất 24 giờ. 

 Các thành viên trong gia đình cũng nên 

tự cách ly trong khi bạn đang chờ kết 

quả xét nghiệm của bạn. Nếu xét 

nghiệm của bạn dương tính, họ cũng 

phải tự cách ly trong 14 ngày kể từ lần 

cuối cùng họ tiếp xúc với bạn và đi xét 

nghiệm tại một Trung tâm Đánh giá vào 

hoặc sau ngày 10 của thời gian tự cách 

http://health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_testing_clearing_cases_guidance.pdf
http://health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_testing_clearing_cases_guidance.pdf
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/covid-19-assessment-centres/?accordion=follow-up-instructions-for-school-children-staff-visitors-tested-for-covid-19
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=self-isolate
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=self-isolate
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=get-tested
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ly của họ. 

 
Tôi là người có tiếp xúc gần với một ca 

bệnh COVID-19 HOẶC tôi đã đi ra khỏi 

Canada trong 14 ngày qua 

Tôi KHÔNG PHẢI là người có tiếp xúc gần 

với một ca bệnh COVID-19, VÀ tôi KHÔNG 

đi khỏi Canada trong 14 ngày qua 

Tôi có 

triệu 

chứng 

(tiếp 

theo) 

 Các thành viên trong gia đình cũng nên 

tự cách ly trong khi bạn đang chờ kết 

quả xét nghiệm của bạn. Nếu xét 

nghiệm của bạn dương tính, họ phải 

tiếp tục tự cách ly trong 14 ngày kể từ 

lần cuối cùng họ tiếp xúc với bạn và đi 

xét nghiệm tại một Trung tâm Đánh giá 

vào hoặc sau ngày 10 của thời gian tự 

cách ly của họ. 

 

Tôi 

không 

có 

triệu 

chứng 

 Tự cách ly trong 14 ngày từ ngày cuối 

cùng bạn tiếp xúc với ca bệnh hoặc từ 

ngày bạn trở lại Ontario, cho dù kết quả 

xét nghiệm của bạn là âm tính, vì triệu 

chứng có thể mất chừng đó thời gian 

mới xuất hiện.  

 Nếu bạn là người có tiếp xúc gần với 

một ca bệnh COVID-19 và có xét nghiệm 

âm tính được thực hiện trước ngày 7 của 

thời gian cách ly của bạn, xét nghiệm lại 

vào hoặc sau ngày 10 của thời gian tự 

cách. 

 Nếu bạn chỉ nhận được thông báo có 

nguy cơ bị nhiễm thông qua ứng dụng 

COVID Alert, bạn không cần phải tự cách 

ly nếu kết quả xét nghiệm của bạn là âm 

tính. 

 Các thành viên trong gia đình nên ở nhà 

ngoại trừ những lý do thiết yếu trong khi 

bạn đang tự cách ly. Nếu xét nghiệm của 

bạn dương tính, họ cũng phải tự cách ly 

trong 14 ngày kể từ lần cuối cùng họ 

tiếp xúc với bạn và đi xét nghiệm tại một 

Trung tâm Đánh giá vào hoặc sau ngày 

10 của thời gian tự cách ly của họ. 

 Bạn KHÔNG bắt buộc phải tự cách ly 

trong khi chờ kết quả xét nghiệm. 

 Nếu xét nghiệm của bạn dương tính, hãy 

tự cách ly trong 10 ngày* sau ngày xét 

nghiệm. 

 Các thành viên trong gia đình có thể đi 

làm nếu họ không có các triệu chứng. 

Nếu xét nghiệm của bạn dương tính, họ 

cũng phải tự cách ly trong 14 ngày kể từ 

lần cuối cùng họ tiếp xúc với bạn và đi 

xét nghiệm tại một Trung tâm Đánh giá 

vào hoặc sau ngày 10 của thời gian tự 

cách ly của họ. 

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=get-tested
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=self-isolate
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/covid-alert.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/covid-alert.html
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=get-tested
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=get-tested
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* Tự cách ly trong 20 ngày nếu bạn phải nhập viện và cần điều trị đặc biệt (ICU) hoặc có hệ thống miễn dịch 

suy yếu nghiêm trọng (ví dụ: bạn đang hóa trị ung thư). Tự cách ly trong 14 ngày nếu bạn đã xét nghiệm 

dương tính với COVID-19 sau khi xuất ngoại trở về. 

LƯU Ý: Đối với tất cả các tình huống trên, khi bạn tự cách ly xong, hãy tiếp tục giữ khoảng cách 

với người khác, thường xuyên rửa tay sạch sẽ, tự theo dõi và đi xét nghiệm lại nếu bạn biểu hiện 

một hoặc nhiều triệu chứng COVID-19. Đồng thời đeo khẩu trang hoặc đồ che mặt ở tất cả những 

nơi công cộng trong nhà (theo quy định của Thành phố Toronto và Quy định 364 của Ontario) và 

khi không thể giữ khoảng cách.  

Xét nghiệm sau khi xuất ngoại 

Người về / tới từ nước ngoài phải được xét nghiệm COVID-19 vào hoặc sau ngày 10 của thời gian 

cách ly kiểm dịch bắt buộc bằng Bộ Lấy Mẫu Tại Nhà. Thông tin thêm về việc trở lại Canada từ nước 

ngoài có thể được tìm thấy trên trang mạng của Chính phủ Canada.  

Cách nhận kết quả xét nghiệm của bạn 

Dùng cùng loại giấy tờ tùy thân mà bạn đã dùng tại trung tâm đánh giá để nhận kết quả của bạn. 

 Với thẻ y tế Ontario: 

o Truy cập covid-19.ontario.ca và nhấp vào "kiểm tra kết quả của bạn". 

o Làm theo các chỉ dẫn và nhập tất cả thông tin được yêu cầu. 

 Nếu không có thẻ y tế Ontario: 

o Một số trung tâm đánh giá cung cấp nhãn xét nghiệm bao gồm Số Tham chiếu Y tế của bạn và 

Mã Xác minh để bạn nhận kết quả trên mạng. Nếu bạn được cung cấp cả Số tham chiếu y tế 

và Mã xác minh, hãy truy cập covid-19.ontario.ca, nhấp vào “kiểm tra kết quả của bạn” và chọn 

“Khác hoặc không có giấy tờ tùy thân”. 

o Nếu bạn không nhận được nhãn xét nghiệm có Số Hồ sơ Y tế và Mã Xác minh, vui lòng gọi cho 

trung tâm đánh giá nơi bạn đã được xét nghiệm để nhận kết quả của bạn. 

 Cư dân Toronto nào gặp khó khăn trong việc nhận kết quả của họ có thể liên hệ với Sở Y tế 

Toronto (TPH) theo số 416-338-7600. 

 Nếu kết quả xét nghiệm của bạn là dương tính, trung tâm đánh giá và/hoặc TPH sẽ liên hệ với bạn 

để cho bạn biết khi nào bạn có thể ngừng cách ly. Nếu có sự khác biệt về các ngày cách ly do 

trung tâm đánh giá và TPH cung cấp, bạn phải tuân theo hướng dẫn của TPH, theo Lệnh Tập thể 

Phần 22. 

“Người có tiếp xúc gần với một ca bệnh” có nghĩa là gì? 

 Người có tiếp xúc gần với một ca bệnh là một người, trong 14 ngày qua, đã tiếp xúc thể lý gần 

với một người có kết quả xét nghiệm dương tính với hoặc có các triệu chứng của COVID-19. 

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-reduce-virus-spread/?accordion=face-masks-coverings-for-the-general-public
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=self-isolate
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=self-isolate
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-reduce-virus-spread/?accordion=face-masks-coverings-for-the-general-public
https://www.ontario.ca/laws/regulation/200364
https://covid-19.ontario.ca/
https://covid-19.ontario.ca/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-orders-directives-by-laws/?accordion=physical-distancing-bylaw
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-orders-directives-by-laws/?accordion=physical-distancing-bylaw
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 Tiếp xúc thể lý gần bao gồm: 

o cách xa dưới 2 mét/6 feet trong cùng phòng, nơi làm việc hoặc khu vực trong hơn 15 phút 

o sống trong cùng một nhà; và 

o nếu bạn là nhân viên y tế, chăm sóc cho người đó mà không thường xuyên đeo thiết bị bảo 

hộ cá nhân thích hợp 

Xét nghiệm âm tính nghĩa là gì? 

 Nếu bạn xét nghiệm âm tính với COVID-19, điều đó có nghĩa là bạn không có virus có thể phát 

hiện được tại thời điểm lấy mẫu của bạn. 

 Xét nghiệm âm tính không nghĩa là bạn sẽ không bị bệnh. Nó cũng không nghĩa là bạn sẽ 

không có nguy cơ nhiễm, không xét nghiệm dương tính với hoặc không mắc COVID-19 trong 

tương lai. 

Xét nghiệm dương tính có nghĩa là gì nếu tôi không có triệu chứng?  

 Khi có virus trong mẫu, xét nghiệm rất hiệu quả trong việc phát hiện virus. 

 Cho dù một người bị COVID-19 đã bình phục hoàn toàn và không còn lây nhiễm, họ vẫn có thể 

có kết quả xét nghiệm dương tính. Những người đã có kết quả xét nghiệm dương tính không 

được khuyến nghị làm xét nghiệm lại nếu họ đã tự cách ly xong và không có triệu chứng. 

 Nghiên cứu về COVID-19 vẫn còn đang tiến triển. 

 Vẫn chưa ai biết ý nghĩa của xét nghiệm dương tính nếu bạn chưa từng có triệu chứng. 

 Bạn nên tự cách ly và theo dõi xem có biểu hiện triệu chứng khi xét nghiệm dương tính, cho dù 

bạn không có triệu chứng.  

Xét nghiệm có thể cho tôi biết liệu tôi có đã bị nhiễm COVID-19 trong quá khứ 

(nhưng nay thì không)? 

 Không, xét nghiệm chỉ xác định xem bạn có mắc COVID-19 vào thời điểm xét nghiệm được tiến 

hành hay không. 

 Ở Ontario hiện không có xét nghiệm để xác định xem trước đây ai đó có COVID-19 hay không. 

Thông tin thêm 

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang mạng của chúng tôi tại: www.toronto.ca/COVID19 hoặc gọi 

cho chúng tôi theo số 416-338-7600. 

http://www.toronto.ca/COVID19
http://www.toronto.ca/COVID19

