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COVID-19 Hướng dẫn về Phơi nhiễm và Triệu chứng của Nhân viên 
Cập nhật ngày 19 tháng 3 năm 2020 

 

 Trình bày của nhân viên Nhân viên có nên làm việc? 
Nếu không, khi nào nhân viên nên trở lại làm việc? 

PHƠI 
NHIỄM 
Hướng 
dẫn liên 
quan 

Nhân viên có KHẢ NĂNG phơi 
nhiễm COVID-19. 
 

Phơi nhiễm được định nghĩa là sự gần 
gũi với người bị nhiễm bệnh trong 
>15 phút và trong vòng 6 ft mà 
không có mặt nạ. 

Nhân viên nên được tự cách ly trong 14 ngày kể từ 
khi có thể tiếp xúc. Nhân viên có thể làm việc tại nhà nếu 
họ có thể làm như vậy. 

Nhân viên bị phơi nhiễm 
COVID-19 ĐÃ BIẾT. 
 

Phơi nhiễm được định nghĩa là sự gần 
gũi với người bị nhiễm bệnh trong 
>15 phút và trong vòng 6 ft mà 
không có mặt nạ. 

Nhân viên phải tự cách ly trong 14 ngày kể từ khi 
biết là đã tiếp xúc. Nhân viên có thể làm việc tại nhà nếu 
họ có thể làm như vậy. 

Nhân viên đã đi đến một hoặc 
nhiều quốc gia sau: 
• Trung Quốc 
• Iran 
• Malaysia 
• Hàn Quốc 
• Tất cả các quốc gia ở châu 

Âu, bao gồm Vương quốc Anh 
và Ireland 

Nhân viên phải tự cách ly trong 14 ngày kể từ ngày 
khởi hành từ quốc gia bị bệnh. Nhân viên có thể làm 
việc tại nhà nếu họ có thể làm như vậy. 

Hướng 
dẫn liên 
quan 
đến 
TRIỆU 
CHỨNG, 
không 
có  
Tiếp xúc 
đã biết 

Nhân viên có một trong các 
triệu chứng sau: 
• Sốt (Nhiệt độ >38°C / 100,4°F) 
• Ho nặng 

Nhân viên nên ở nhà. 
 

Nếu KHÔNG có phơi nhiễm COVID-19 tiềm ẩn hay được 
biết, nhân viên có thể trở lại làm việc sau ít nhất 72 giờ 
không bị sốt mà không sử dụng thuốc hạ sốt (ví dụ 
Tylenol®, Motrin®, v.v.) VÀ các triệu chứng đã được cải 
thiện đáng kể. Nhân viên phải liên hệ với người giám 
sát của họ trước khi trở lại. 

Nhân viên có một 
hoặc nhiều hơn các triệu 
chứng này MÀ KHÔNG BỊ 
SỐT: 
• Ho nhẹ 
• Đau họng 
• Nghẹt mũi / sổ mũi 
• Nhức mỏi cơ thể 

Nhân viên nên ở nhà, nhưng có thể đến làm việc với các 
tùy chọn sau: 
• Duy trì khoảng cách ít nhất 6 feet so với những người 

khác 
• Che miệng khi ho và hắt hơi 
• Rửa tay thường xuyên 
• Tham dự các cuộc họp qua điện thoại hoặc từ máy tính 
• Khử trùng tay trước khi chạm vào những vật mà người 

khác có thể chạm vào 
 

Nếu các triệu chứng này không cải thiện sau ba ngày, HOẶC nếu có bị 
sốt, nhân viên nên tự cách ly và liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe của họ. 

Nhân viên có chẩn đoán mắc 
COVID‐19 đã xác nhận. 

Nhân viên nên ở nhà, tự cách ly và theo dõi các triệu 
chứng. 
 

Nhân viên nên tự cách ly cho đến khi bộ y tế công cộng địa phương 
xác định liệu có an toanf để kết thúc thời gian cách ly hay không. 

 


