COVID-19 Follow-up Testing Guide
Sử dụng hướng dẫn này để biết các bước tiếp theo cần thực hiện sau khi nhận kết quả xét nghiệm ban đầu, tùy thuộc vào việc quý vị có triệu
chứng hay không và loại xét nghiệm đã thực hiện (kháng nguyên hoặc PCR). Hướng dẫn này được áp dụng bất kể quý vị đã chích ngừa chưa hoặc
xét nghiệm được thực hiện trực tiếp tại phòng khám hay tại nhà (còn gọi là tự xét nghiệm). Kết quả xét nghiệm tại nhà cần được báo cáo cho Bộ Y
Tế bằng cách hoàn thành biểu mẫu trực tuyến này. Biểu đồ tiếp tục hiển thị trên trang tiếp theo. Tìm hiểu thêm thông tin chi tiết:
•

dành cho người nhiễm COVID-19 về việc cô lập và thông báo cho người tiếp xúc gần tại healthvermont.gov/covid19positive

•

dành cho người tiếp xúc gần về cách ly và làm xét nghiệm tại healthvermont.gov/aboutclosecontact.

Kết Quả Xét
Nghiệm Ban
Đầu
Âm tính không
có triệu chứng

Bước Tiếp Theo
Không có

Kết Quả Từ
PCR Theo Dõi

Bước Cuối Cùng

Không cần làm xét nghiệm PCR
theo dõi.

Hoặc nếu quý vị là người tiếp xúc
gần và đang trong giai đoạn cách
ly, hãy tiếp tục làm theo hướng
dẫn cách ly.

Xét
Nghiệm
PCR

Âm tính có triệu
chứng

Ở nhà cho đến khi hết triệu
chứng.

Không cần làm xét nghiệm PCR
theo dõi.

Nếu quý vị là người tiếp xúc gần
và đang trong giai đoạn cách ly,
hãy tiếp tục làm theo hướng dẫn
cách ly.
Dương tính có
hoặc không có
triệu chứng

Thực hiện như dương tính. Cô lập
và thông báo cho những người
tiếp xúc gần

Không khuyến khích làm xét
nghiệm PCR theo dõi.
Xét nghiệm PCR theo dõi âm tính
trong thời gian cô lập của quý vị
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COVID-19 Testing Decision Chart

Kết Quả Xét
Nghiệm Ban
Đầu

Bước Tiếp Theo

Kết Quả Từ
PCR Theo Dõi

Bước Cuối Cùng

không chấm dứt việc cô lập. Hãy
làm theo hướng dẫn để chấm dứt
cô lập tại
healthvermont.gov/covid19positive

Xét
Nghiệm
Kháng
Nguyên

Xét
Nghiệm
Kháng
Nguyên

Âm tính không
có triệu chứng

Không có

Dương tính có
hoặc không có
triệu chứng

Thực hiện như dương tính. Cô lập
và thông báo cho những người
tiếp xúc gần.

Hoặc nếu quý vị là người tiếp xúc
gần và đang trong giai đoạn cách
ly, hãy tiếp tục làm theo hướng
dẫn cách ly.

Không cần làm xét nghiệm PCR
theo dõi.

Không cần làm xét nghiệm PCR
theo dõi.
Lưu ý: Những người ở trong các cơ
sở sống tập thể cần tuân thủ các
hướng dẫn bổ sung cho việc xét
nghiệm kháng nguyên.
Nguồn: Hướng Dẫn về Xét Nghiệm
Kháng Nguyên, CDC

Tuy nhiên, nếu làm xét nghiệm
PCR trong vòng 48 giờ sau xét
nghiệm ban đầu và kết quả là âm
tính…
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Ở nhà cho đến khi hết triệu
chứng.
Nếu quý vị là người tiếp xúc gần
và đang trong giai đoạn cách ly,
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Kết Quả Xét
Nghiệm Ban
Đầu

Bước Tiếp Theo

Kết Quả Từ
PCR Theo Dõi

Bước Cuối Cùng
hãy tiếp tục làm theo hướng dẫn
cách ly.

Âm tính có triệu
chứng

Làm xét nghiệm PCR theo dõi.
Nếu quý vị là người tiếp xúc gần
và đang trong giai đoạn cách ly,
hãy tiếp tục làm theo hướng dẫn
cách ly.

Nếu làm xét nghiệm PCR trong
vòng 48 giờ sau xét nghiệm ban
đầu và kết quả là dương tính…

Cô lập và thông báo cho những
người tiếp xúc gần.

Nếu xét nghiệm PCR cho kết quả
dương tính…

Cô lập và thông báo cho những
người tiếp xúc gần.

Nếu xét nghiệm PCR cho kết quả
âm tính…

Ở nhà cho đến khi hết triệu
chứng.
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Nếu quý vị là người tiếp xúc gần
và đang trong giai đoạn cách ly,
hãy tiếp tục làm theo hướng dẫn
cách ly.
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COVID-19 Follow-up Testing Guide
Use this guide for next steps to take after receiving an initial test result, based on whether or not you have symptoms and type
of test (antigen or PCR). This guidance applies regardless of your vaccination status or if the test you took was completed in
person at a clinic or at home (also called self-tests). At-home test results should be reported to the Health Department by
completing this online form. The chart continues on the next page. Find more detailed information:
•
•

for people with COVID-19 about isolating and notifying close contacts at healthvermont.gov/covid19positive
for close contacts about quarantine and testing at healthvermont.gov/aboutclosecontact.

Initial Test Result

Next Steps

Results from
Follow Up PCR

Negative without
symptoms

None

A follow up PCR is not needed.

Final Steps

Or, if you are a close contact
and in quarantine, continue
following the quarantine
guidance.

PCR
Test

Negative with
symptoms

Stay home until symptoms
resolve.

A follow up PCR is not needed.

If you are a close contact and
in quarantine, continue
following the quarantine
guidance.
Positive with or
Treat as a positive. Isolate
without symptoms and notify close contacts

A follow up PCR is not
recommended.
A follow up negative PCR test
during your isolation period does
not end isolation. Follow the
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COVID-19 Testing Decision Chart

Initial Test Result

Next Steps

Results from
Follow Up PCR

Final Steps

guidance for ending isolation at
healthvermont.gov/covid19positive

Antigen Negative without
symptoms
Test

None

A follow up PCR is not needed.

Or, if you are a close contact
and in quarantine, continue
following the quarantine
guidance.

Positive with or
Treat as a positive. Isolate
without symptoms and notify close contacts.

Antigen
Test

A follow up PCR is not needed.
Note: People in group living
settings should follow additional
guidance for antigen testing.
Source: Guidance for Antigen
Testing, CDC

Negative with
symptoms

Get a follow up PCR test.

However, if a PCR was done within
48 hours of the initial test and the
result is negative…

Stay home until symptoms
resolve.

If a PCR was done within 48 hours
of the initial test and the result is
positive…

Isolate and notify close
contacts.

If PCR is positive…

Isolate and notify close
contacts.
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If you are a close contact and in
quarantine, continue following
the quarantine guidance.
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Initial Test Result

Next Steps
If you are a close contact and
in quarantine, continue
following the quarantine
guidance.

Results from
Follow Up PCR
If PCR is negative…
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Final Steps
Stay home until symptoms
resolve.
If you are a close contact and in
quarantine, continue following
the quarantine guidance.
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