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Cục Kiểm Soát Bệnh Truyền Nhiễm 
 

 
5 Bước:  

Khi Nhân Viên củaQuý Vị Xét Nghiệm Dương Tính với COVID-19 
 

Hướng Dẫn Chung Để Ở Nhà An Toàn Hơn Của NH yêu cầu chủ doanh nghiệp/tổ chức cấm tất cả nhân viên hoặc tình 

nguyện viên có bất kỳ triệu chứng nhiễm COVID-19 mới hoặc không giải thích được, những người được chẩn đoán 

nhiễm COVID-19, những người có tiếp xúc gần được xác định với người được xác nhận nhiễm COVID-19 với rủi ro 

phơi nhiễm khi đi lại, từ nơi làm việc hoặc khu vực hoạt động. “Chủ doanh nghiệp” bao gồm “tổ chức” và “nhân viên” 

bao gồm “tình nguyện viên” trong tài liệu này. 

Thông tin về sức khỏe của nhân viên được chia sẻ với chủ doanh nghiệp của họ nên được giữ kín. 

 

 

Nhân viên nên thông báo cho chủ doanh nghiệp nếu họ đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 hoặc 

có các triệu chứng nhiễm COVID-19. 

Chủ doanh nghiệp nên có một người được chỉ định để nhân viên báo cáo khi họ cảm thấy ốm hoặc có kết quả xét 

nghiệm dương tính với COVID-19. 

 Nhắc nhỏ nhân viên của các doanh nghiệp hoặc tổ chức được bảo hiểm về điều khoản của Đạo Luật Gia Đình 

Trên Hết Trong Phản Ứng Với COVID-19 (Families First Coronavirus Response Act) liên bang cho phép nghỉ ốm có 

lương hoặc nghỉ phép lý do gia đình và y tế mở rộng để tự cách ly hoặc tìm kiếm chẩn đoán y tế đối với các triệu 

chứng nhiễm COVID-19. 

 
 

Chủ doanh nghiệp nên có kế hoạch bao gồm một giao thức để nhanh chóng xác định các trường hợp tiếp xúc tại 

nơi làm việc của nhân viên với COVID-19, người đã làm việc trong khi lây nhiễm. Xem lại lịch trình làm việc; phỏng 

vấn nhân viên về việc đi chung xe, các hoạt động làm việc và thời gian nghỉ ngơi; và kiểm tra với người giám sát. 

Thông báo cho bất kỳ nhân viên nào ở trong vòng 6 feet trong hơn mười phút kể từ hai ngày trước khi nhân 

viên xuất hiện các triệu chứng nhiễm COVID-19 HOẶC hai ngày trước khi xét nghiệm dương tính nếu nhân viên có 

xét nghiệm COVID-19 dương tính mà không có triệu chứng. 

Vì lợi ích tốt nhất của người sử dụng lao động là việc truy vết trường hợp tiếp xúc được hoàn thành nhanh chóng 

để giúp ngăn ngừa sự lây lan của virus tại nơi làm việc. 

Các trường hợp tiếp xúc gần phải tự cách ly trong 10 ngày sau lần cuối cùng họ tiếp xúc với người nhiễm 

COVID-19.  

Tất cả những người tiếp xúc gần phải được xét nghiệm COVID-19, ngay cả khi họ không có bất kỳ triệu chứng 

nào.  

Xét nghiệm sau 5 - 7 ngày khi quý vị tiếp xúc gần với một người nhiễm COVID-19. Đây phải là xét nghiệm phát 

hiện nhiễm trùng đang hoạt động - tốt nhất là tăm bông lấy dịch ở mũi được xét nghiệm bằng xét nghiệm dựa 

 

Nhân Viên Thông Báo Cho Chủ Doanh Nghiệp 

Nhận diện các tiếp xúc gần 

http://www.covidguidance.nh.gov/
https://www.covidguidance.nh.gov/sites/g/files/ehbemt381/files/files/inline-documents/guidance-universal.pdf
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employer-paid-leave
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employer-paid-leave
https://www.dhhs.nh.gov/dphs/cdcs/covid19/documents/self-quarantine-covid.pdf
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trên PCR. Nhân viên được xác định là tiếp xúc gần không thể "xét nghiệm" để kết thúc thời gian cách cách ly. 

Các tùy chọn xét nghiệm được liệt kê tại trang web www.nh.gov/covid19/ 

 
 
Nhân viên nhiễm COVID-19 nên ở nhà và tự cô lập. 

Nhân viên không nên trở lại làm việc cho đến khi đáp ứng các tiêu chí để ngừng cô lập tại nhà, tham khảo ý kiến 

của các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. 

 

 Nhân viên được xác định là trường hợp tiếp xúc gần nên ở nhà và tự cách ly. 

Miễn là nhân viên không xuất hiện các triệu chứng nhiễm COVID-19 trong thời gian cách ly, họ có thể ngừng 

cách ly sau 10 ngày kể từ ngày tiếp xúc gần nhất với một người nhiễm COVID-19. 

 

Nhân viên nhiễm COVID-19 có thể trở lại làm việc khi: 

 Ít nhất 10 ngày đã trôi qua kể từ khi các triệu chứng xuất hiện lần đầu tiên VÀ

 Đã qua ít nhất 24 giờ kể từ khi hết sốt mà không cần dùng thuốc hạ sốt và cải thiện các triệu chứng

khác

Nếu nhân viên KHÔNG có các triệu chứng nhưng có xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 dương tính, họ có thể trở 

lại làm việc: 

 Sau 10 ngày trôi qua kể từ ngày xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 dương tính.

Tiếp tục tuân theo Hướng Dẫn về Đi Lại, Sàng Lọc và Loại Trừ Dành Cho Chủ Doanh Nghiệp Trong Thời Gian 

COVID-19 của New Hampshire để ngăn chặn sự lây nhiễm thiệu hoặc tái lây nhiễm COVID-19 vào nơi làm 

việc 

Để biết thêm thông tin hoặc nếu quý vị cho rằng doanh nghiệp 
hoặc tổ chức của mình có khả năng bùng phát từ 3 ca nhiễm 

COVID-19 trở lên, hãy gọi cho Sở Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh NH 
theo số 603-271-4496. 

Cô Lập Đối Với Những Người Nhiễm COVID-19 

Cách Ly Đối Với Các Trường Hợp Tiếp Xúc Gần 

Quay Trở Lại Làm Việc 

http://www.covidguidance.nh.gov/
http://www.nh.gov/covid19/
https://www.dhhs.nh.gov/dphs/cdcs/covid19/documents/self-isolation-covid.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-in-home-patients.html
https://www.dhhs.nh.gov/dphs/cdcs/covid19/documents/self-quarantine-covid.pdf
file://///DHHS/DATA/OCPH/FCH/Administrative/COVID%2019%20MISC/GUIDANCE/follow%20the%20current%20NH%20DPHS%20Employer%20Travel,%20Screening,%20and%20Exclusion%20Guidance
file://///DHHS/DATA/OCPH/FCH/Administrative/COVID%2019%20MISC/GUIDANCE/follow%20the%20current%20NH%20DPHS%20Employer%20Travel,%20Screening,%20and%20Exclusion%20Guidance
https://www.nh.gov/covid19/resources-guidance/documents/employee-travel-guidance-viet.pdf

