Mốc Thời Gian đối với Người Tiếp Xúc Gần với Người nhiễm
COVID-19
Phơi nhiễm Xét
với virus nghiệm*

Xét nghiệm

Kết thúc thời gian
cách ly

Cách ly – ở nhà và tránh xa người khác để ngăn chặn virus lây lan
Thời kỳ ủ bệnh – virus có thể đang lây lan trong cơ thể quý vị. Nếu là vậy, có
thể mất từ 2 đến 14 ngày sau khi phơi nhiễm mới có các triệu chứng hoặc
xét nghiệm dương tính
Được lựa chọn kết thúc cách ly sớm** –
nếu quý vị có xét nghiệm âm tính vào
hoặc sau ngày thứ 7 và quý vị vẫn
không có triệu chứng
Ngày 0

Ngày 2

Ngày 7

Ngày 14

Thời gian

*Xét nghiệm ngay khi được 2 ngày sau khi phơi nhiễm có thể giúp quý vị sớm phát hiện ra mình có bị nhiễm
COVID-19 hay không. Hãy tiếp tục cách ly ngay cả khi xét nghiệm này có kết quả âm tính.
**Một số người không hội đủ điều kiện cho lựa chọn này, ví dụ như nhân viên và cư dân trong một số cơ sở
sinh hoạt tập thể nhất định.
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Tìm hiểu thêm tại healthvermont.gov/contact-tracing
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Timeline for Close Contacts of People with COVID-19

Exposure Get tested*
to virus

Get tested

Release from quarantine

Quarantine – stay home and away from other people to stop the virus from spreading
Incubation period – the virus could be spreading in your body. If it is, it can 2 to 14
days after being exposed to get symptoms or to test positive

Optional early release from quarantine** –
if you test negative on or after day 7 and you
still don’t have symptoms
Day 0

Day 2

Day 7

Day 14

Time

*Getting tested as soon as 2 days after an exposure can help you find out if you have COVID-19 early.
Remain in quarantine even if this test is negative.
**Some people are not eligible for this option, such as staff and residents in certain group living settings.
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