
Nếu bạn bị nhiễm Covid-19…?
Trong trường hợp bạn bị nhiễm covid-19,

Phòng y tế của các địa phương sẽ điều phối công việc để các bạn
nhập viện hoặc theo dõi tại nhà, bởi vậy hãy làm theo hướng dẫn của
nhân viên y tế. 

Tiêu chuẩn để xuất viện / bắt đầu lại làm việc

Không có triệu chứng nhưng có vi rút
①10 ngày sau ngày lấy mẫu xét nghiệm
②6 ngày sau ngày lấy mẫu xét nghiệm, và xét nghiệm PCR 2 lần âm tính (mỗi lần
cách nhau 24 tiếng đồng hồ)

Có triệu chứng
①10 ngày sau khi được xác định dương tính, hoặc sau khi lấy mẫu dương tính đó, 
và trải qua 72 tiếng đồng hồ sau khi hết triệu chứng
②Nếu các bạn hết triệu chứng trước 10 ngày sau khi phát bệnh, các bạn phải xét
nghiệm PCR 2 lần âm tính (mỗi lần cách nhau 24 tiếng đồng hồ) sau 24 tiếng đồng
hồ từ khi hết triệu chứng.

・Xin hãy phối hợp với việc “Điều tra dịch tễ tích cực” (diễn biến của triệu chứng, lịch trình di 
chuyển, những người tiếp xúc bạn vv..) do phòng y tế thực hiện. Chúng tôi bảo mật thông tin cá
nhân của bạn
・Chúng tôi hạn chế việc đi làm của bạn để phòng chống dịch, theo luật bệnh truyền nhiễm
・Chi phí nhập viện do nhà nước chi trả. Nhưng có khả năng phát sinh một số phần mà các bạn
phải chi trả.

Nếu bạn có thắc mắc gì về tình hình sức khỏe, 
lo lắng, xin hãy liên hệ địa chỉ dưới đây

Địa chỉ liên hệ
（Ngày thường / Ban ngày）
（Buổi tối / Ngày nghỉ）

Xét nghiệm PCR、
kháng nguyên; 

Dương tính
Điều trị tại nơi tập trung

hoặc tại nhà
Phòng y tế kiểm tra tình hình

・Đo nhiệt độ mỗi buổi sáng và chiều
・Kiểm tra các triệu chứng hàng ngày

Không có triệu
chứng hoặc

triệu chứng nhẹ

Khuyến cáo nhập viện
（Theo luật bệnh
truyền nhiễm）

Triệu chứng
nặng lên

Bác sĩ chẩn đoán
cần nhập viện


