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COVID-19 có thể lây lan từ những người không có biểu hiện triệu chứng hoặc trước khi triệu chứng 

phát triển. Những cá nhân này có thể không biết danh tính của những người đã bị phơi nhiễm. Vì vậy, 

các viên chức sức khỏe công cộng sẽ cung cấp thông tin ở nơi có thể đã có sự phơi nhiễm công cộng 

với COVID-19. Nếu quý vị đã đến các địa điểm này, quý vị nên tự theo dõi triệu chứng trong 14 ngày kể 

từ lần ghé cuối cùng, và nếu các triệu chứng phát triển, hãy lập tức cách ly và cho xét nghiệm.  

Một công cụ thẩm định trực tuyến có thể được tìm thấy ở https://sharedhealthmb.ca/covid19/screening-tool/ 

Lưu ý rằng các viên chức sức khỏe công cộng điều tra mọi trường hợp được xác nhận mắc COVID-19, 

và sẽ hướng dẫn cho các cá nhân được nhận dạng là tiếp xúc gần.   

Làm cách nào tôi tự theo dõi các triệu chứng?   
Hãy quan sát mọi triệu chứng mới hoặc tệ hơn, chẳng hạn sốt, ho, nhức đầu, sổ mũi, đau họng, khó thở hoặc 
thở đứt quãng. Để có danh sách đầy đủ các triệu chứng, hãy xem:  www.manitoba.ca/covid19/about/index.html.   

Đo thân nhiệt hay lần mỗi ngày (sáng và đêm), bằng nhiệt kế kỹ thuật số đo miệng (đặt trong miệng). Việc quan 
trọng là phải có số chỉ nhiệt độ chính xác. Không ăn, uống, hút thuốc lá hoặc nhai kẹo cao su trong 30 phút 
trước khi đo thân nhiệt. Chờ ít nhất bốn tiếng sau khi uống acetaminophen (Tylenol®) hoặc ibuprofen (Advil®).  

Ghi lại nhiệt độ của quý vị, và bất cứ triệu chứng nào khác mà quý vị có thể gặp phải, bằng cách dùng Biểu Mẫu 
Tự Theo Dõi Thân Nhiệt.   

Tôi nên làm gì nếu phát triệu chứng?  

Nếu quý vị phát bệnh mới, hoặc bị nặng hơn bất cứ một triệu chứng nào được liệt kê trong Cột A hoặc bất cứ 
hai hoặc nhiều triệu chứng nào được liệt kê trong Cột B (xem bảng dưới đây), ngay cả khi chúng nhẹ, hãy tự 
cách ly khỏi những người khác ngay tức thì bao gồm những người cùng nhà, và gọi Health Links – Info Santé 
(204-788-8200 hoặc 1888-315-9257) để biết thông tin về xét nghiệm và cách ly. Quý vị nên báo cho Health 
Links – Info Santé về sự tiếp xúc công cộng có thể của mình.  

  

                         A   B  

___________________________________________________________________________________ 
 

 

• Sốt / ớn lạnh 

• Ho 

• Đau họng / khàn tiếng 

• Khó thở 

• Mất vị giác hoặc khứu giác 

• Ói mửa hoặc tiêu chảy trong hơn 24 giờ 

• Sổ mũi 

• Nhức cơ 

• Mệt mỏi 

• Mắt hồng (viêm kết mạc) 

• Nhức đầu 

• Da mẩn đỏ không rõ nguyên nhân 

• Biếng ăn, nếu là trẻ sơ sinh 

• Buồn nôn hoặc mất vị giác 

 

Nếu bất cứ lúc nào quý vị phát triệu chứng nặng (ví dụ khó thở, thở đứt quãng), gọi 911 hoặc cho chăm sóc y tế 
tại nơi chăm sóc khẩn cấp hoặc phòng cấp cứu.   
 

Nếu tôi không có triệu chứng, tôi có nên xét nghiệm không?    

Liệu tôi có phải tự cách ly (kiểm dịch) nếu tôi được xét nghiệm không?  

Giới chức sức khỏe công cộng sẽ thẩm định nguy cơ và cho lời khuyên, bao gồm việc có tự cách ly (kiểm 
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dịch) hoặc xét nghiệm hay không. Nếu quý vị không đang bị triệu chứng COVID-19 và chưa có sự tiếp xúc 
được biết mới đây (qua tiếp xúc gần và được xác định bởi một viên chức sức khỏe công cộng, hoặc đi lại), 
thì quý vị không cần tự cách ly (kiểm dịch).  

Tối thiểu, quý vị nên tiếp tục tự theo dõi triệu chứng, trong 14 ngày sau khi đến địa điểm được liệt kê là nơi 

phơi nhiễm khả dĩ  

Tôi đã đến một địa điểm nơi giới chức sức khỏe công cộng đã chỉ định có phơi 

nhiễm cộng đồng khả dĩ, vậy tại sao tôi không phải tự cách ly (kiểm dịch)?  

Thường thì những nơi phơi nhiễm khả dĩ được công bố là nguy cơ thấp. Những người không được nhận dạng 

là tiếp xúc gần bởi một quan chức sức khỏe công cộng nên tự theo dõi trong 14 ngày sau khi đến một địa điểm 

được liệt kê là nơi phơi nhiễm cộng đồng khả dĩ. Quý vị cũng nên giảm tiếp xúc với những người khác, và 

tránh tụ tập đông người vì quý vị có thể tiếp xúc gần với người khác, đặc biệt là những người có nguy cơ cao 

bị bệnh nặng. Nếu các triệu chứng COVID-19 phát triển, quý vị nên lập tức tự cách ly và xét nghiệm.  

 

Tôi có thể làm gì để hạn chế lây lan COVID-19?   
Có một số việc quý vị có thể làm để hạn chế sự lây lan COVID-19.   
Trước tiên, tránh những không gian khép kín hoặc đông đúc và giảm số người tiếp xúc gần từ bên ngoài nhà    
quý vị.   
Thứ nhì, tập trung vào những điều cơ bản, bao gồm:  

• Ở lại nhà khi bị bệnh  

• Rửa/vệ sinh tay thường xuyên  

• Giãn cách cơ thể khi đứng với mọi người bên ngoài nhà quý vị  

• Đeo khẩu trang nếu quý vị không thể giãn cách thân thể, hoặc theo yêu cầu của lệnh y tế công cộng.   

• Tiêm ngừa ngay khi có thể và khi đủ điều kiện.  

 

Cuối cùng, tải xuống Ứng Dụng Cảnh Báo COVID ngay hôm nay www.canada.ca/en/public-health/services/ 
diseases/coronavirus-disease-covid-19/covid-alert.html. Ứng Dụng Cảnh Báo COVID có thể giúp phá vỡ chu kỳ 
lây nhiễm. Ứng dụng này thông báo cho mọi người những nơi phơi nhiễm tiềm ẩn và thông báo chỉ dẫn nhằm 
giảm nguy cơ lây lan thêm COVID-19.   
 

Tôi có thể tìm thấy thông tin về những địa điểm có phơi nhiễm cộng đồng khả dĩ ở 

đâu?   
Một danh sách các địa điểm phơi nhiễm cộng đồng khả dĩ có thể được tìm thấy trên trang web riêng cấp vùng 
Hệ Thống Phản Hồi Đại Dịch #RestartMB :   
Giới Chức Sức Khỏe Cấp Vùng Miền Đông Interlake   

Giới Chức Sức Khỏe Cấp Vùng phía Bắc   

Prairie Mountain Health  

Southern Health – Santé Sud  

Giới Chức Sức Khỏe Cấp Vùng Winnipeg   

Một danh sách các chuyến bay nơi mọi người có thể đã bị phơi nhiễm có thể có trên www.manitoba.ca/ 
covid19/updates/flights.html   
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Để có thêm thông tin về COVID-19:   
Gọi:  

• Health Links - Info Santé số 204-788-8200 hoặc 1-888-315-9257 Vào:  

• Trang web COVID-19 của chính quyền Manitoba tại www.manitoba.ca/covid19/  

• Tờ Thông Tin Tự Cách Ly (kiểm dịch) COVID-19 –  

www.manitoba.ca/covid19/updates/resources.html#factsheets  

• Trang web COVID-19 của chính phủ Canada –  www.canada.ca/en/publichealth/services/diseases/2019-

novel-coronavirus-infection.html   
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