
 
 

Quận San Joaquin 

LỆNH CỦA VIÊN CHỨC Y TẾ CỘNG ĐỒNG VỀ KIỂM SOÁT DỊCH BỆNH COVID-19 
Lệnh Cách Ly Khẩn Cấp liên quan đến Y Tế 
Cộng Đồng  Ngày Ban Hành Lệnh: 29 tháng 

Bảy, 2020 
Lệnh này có hiệu lực cho đến khi có văn bản hủy bỏ của Viên Chức Y Tế Cộng Đồng. 

 
TÓM TẮT LỆNH 

California đang ở Tình Trạng Khẩn Cấp do đại dịch COVID-19. Sự lây lan Bệnh Coronavirus 2019 
(COVID-19) gây nguy hiểm cho sức khỏe của công chúng tại Quận San Joaquin. COVID-19 có thể dễ 

dàng lây lan giữa những người tiếp xúc gần với nhau. Lệnh Cách Ly này là cần thiết để bảo vệ công 
chúng trước nguy cơ tử vong hoặc bệnh nặng có thể ngăn ngừa được do tiếp xúc với COVID-19. Có 

nguy cơ COVID-19 lây lan từ những người mắc bệnh trước khi họ xuất hiện các triệu chứng và từ những 
người có triệu chứng nhẹ hoặc hoàn toàn không có triệu chứng gì. Do đó, tất cả những người bị nhiễm 

COVID-19, bất kể triệu chứng là như thế nào (không có triệu chứng, có triệu chứng nhẹ hoặc nặng), có 
thể gây nguy hiểm cho các thành viên khác trong cộng đồng. 

Để giúp làm chậm sự lây lan COVID-19, bảo vệ những người dễ bị ảnh hưởng và tránh để hệ 
thống y tế Quận San Joaquin trở nên quá tải, Cơ Quan Dịch Vụ Y Tế Cộng Đồng Quận San 
Joaquin (PHS) cần phải cách ly những người mắc bệnh COVID-19. 

 

THEO THẨM QUYỀN CỦA BỘ LUẬT SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN 
CALIFORNIA CÁC MỤC 101040, 101085, VÀ 120175, VIÊN CHỨC PHỤ 
TRÁCH Y TẾ CỘNG ĐỒNG QUẬN SAN JOAQUIN RA LỆNH: 

Tất cả những ai được chẩn đoán hoặc có khả năng đã mắc COVID-19 phải tự cách ly. Những 
người này cần phải tuân thủ tất cả các quy định hướng dẫn trong Lệnh này và các tài liệu quy 
định hướng dẫn của Cơ Quan Dịch Vụ Y Tế Cộng Đồng Quận San Joaquin như đề cập trong 

Lệnh này. 

 
Vi phạm Lệnh này là hành động phạm tội, có thể bị phạt tiền tới tối đa $10,000 và/hoặc phạt tù 

một năm. (Bộ Luật Sức Khỏe & An Toàn  §§ 120295, và các mục tiếp theo; Bộ Luật Hình Sự 
California §§ 69 & 148) 

 
 

Các Yêu Cầu về Cách Ly đối với những Người Được Chẩn Đoán hoặc Có Khả Năng Đã Mắc COVID-19 
 

 
A. Một người được chẩn đoán hoặc có khả năng đã mắc COVID-19 nếu người đó: 

 Có kết quả xét nghiệm dương tính đối với COVID-19; HOẶC 

 Có các dấu hiệu và triệu chứng có thể là COVID-19 trong vòng 14 ngày kể từ khi tiếp xúc gần với 
một người đã từng mắc hoặc được cho là đã mắc COVID-19; HOẶC 

 Một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nói rằng người đó có khả năng đã mắc COVID-19. 
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B. Tất cả những ai được chẩn đoán hoặc có khả năng đã mắc COVID-19 phải áp dụng ngay 
các bước sau đây: 

 

1. Tự cách ly trong nhà hoặc ở nơi cư ngụ khác. Họ không được rời khỏi nơi cách ly hoặc vào bất kỳ 
nơi công cộng hoặc riêng tư nào khác, trừ khi làm như vậy để chăm sóc chữa trị cần thiết. 

2. Xem lại kỹ và tuân thủ mọi quy định trong “Các Hướng Dẫn về Cách Ly Ở Nhà” đăng tại 
http://www.sjcphs.org/Isolation_Quarantine.aspx và kèm theo lệnh này. 

3. Nói với những người tiếp xúc gần với họ 48 giờ trước khi các triệu chứng bắt đầu xuất hiện cho đến 
khi bị cách ly (hoặc ngày có xét nghiệm dương tính nếu không có triệu chứng) rằng họ đã tiếp xúc với 
nguồn bệnh, nên tự cách ly và tuân thủ các Hướng Dẫn về Cách Ly Ở Nhà trên trang mạng 
http://www.sjcphs.org/Isolation_Quarantine.aspx . 

Những người tiếp xúc gần là: 

▪ Sống trong nhà hoặc lưu trú tại nhà của họ, HOẶC 

▪ Là người bạn tình, HOẶC 

▪ Hiện đang hoặc đã trông nom chăm sóc họ mà không đeo khẩu trang, mặc áo choàng và đeo bao 
tay, HOẶC 

▪ Ở gần họ trong phạm vi khoảng cách 6 feet, ít nhất 15 phút. 

C. Những người có kết quả xét nghiệm COVID-19 dương tính phải tự cách ly tại một nơi cư ngụ 
và tuân thủ Lệnh này cho đến khi không còn có nguy cơ làm lây lan COVID-19 nếu đáp ứng 
được các điều kiện sau đây: 

 Khi đã ít nhất 10 ngày kể từ khi các triệu chứng xuất hiện lần đầu tiên và không sốt 
trong ít nhất 24 giờ mà không cần dùng đến thuốc hạ sốt và các triệu chứng khác đã 
đỡ hơn. 

 Nếu xét nghiệm dương tính với COVID-19 nhưng không có triệu chứng, miễn là họ 
vẫn tiếp tục không có triệu chứng, có thể kết thúc cách ly sau 10 ngày kể từ ngày làm 
xét nghiệm COVID-19. 

 

Viên Chức Y Tế Cộng Đồng có thể áp dụng thêm các bước khác, trong đó có thể bao gồm tạm giam dân 
sự hoặc yêu cầu quý vị phải ở lại một cơ sở y tế hoặc địa điểm khác, để bảo vệ sức khỏe cộng đồng nếu 
một người phải tuân thủ Lệnh này nhưng vi phạm hoặc không tuân thủ Lệnh. Vi phạm Lệnh này cũng là 
tội tiểu hình, và có thể bị phạt tù, phạt tiền, hoặc cả hai. 

 

NGƯỜI BAN HÀNH LỆNH: 
 

 

Bác sĩ Maggie Park 29 tháng Bảy, 2020 

Viên Chức Y Tế Cộng Đồng, Quận San Joaquin  Ngày 

http://www.sjcphs.org/Isolation_Quarantine.aspx
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Các Hướng Dẫn về Cách Ly Ở Nhà cho Bệnh Coronavirus 

2019 (COVID-19) 

 

Các Hướng Dẫn Cách Ly là dành cho tất cả những người đã được chẩn đoán hoặc có khả năng đã mắc COVID-19. 
Viên Chức Y Tế Cộng Đồng Quận San Joaquin ra lệnh cho quý vị phải cách ly để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. 

Quý vị cần phải tuân thủ các hướng dẫn này. 

 
Ai phải tuân thủ các Hướng Dẫn Cách Ly này? 

Một người được chẩn đoán hoặc có khả năng đã mắc COVID-19, như sau: 

 Có kết quả xét nghiệm dương tính đối với COVID-19; HOẶC 

 Có các dấu hiệu và triệu chứng có thể là COVID-19 trong vòng 14 ngày kể từ khi tiếp xúc gần với một người 
đã từng mắc hoặc được tin là đã mắc COVID-19; HOẶC 

 Một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nói rằng người đó có khả năng đã mắc COVID-19. 

 

Cách Ly Ở Nhà – Tại sao tôi cần làm việc đó? 

Những người mắc COVID-19, bất kể triệu chứng là như thế nào (không có triệu chứng, triệu chứng nhẹ hoặc nặng), 
có thể làm lây bệnh sang những người khác. Họ có thể bắt đầu lây bệnh trong vòng 48 giờ trước khi xuất hiện triệu 
chứng và ngay cả khi không bao giờ có triệu chứng. Tuân thủ các Hướng Dẫn Cách Ly ở dưới sẽ giúp ngăn chặn sự 
lây lan của căn bệnh này trong gia đình và cộng đồng quý vị 

 

Tôi cần phải Cách Ly bao lâu? 

 Quý vị phải ở trong nhà ít nhất 10 ngày kể từ khi các triệu chứng bắt đầu xuất hiện và đã ít nhất 24 giờ sau khi quý vị 
hết sốt mà không cần dùng đến thuốc hạ sốt và các triệu chứng khác của quý vị đã đỡ hơn, thời điểm nào kéo 
dài hơn sẽ áp dụng. 

 Nếu quý vị không bao giờ bị bệnh nhưng lại có xét nghiệm dương tính với COVID-19, hãy ở nhà ít nhất 10 
ngày kể từ sau ngày xét nghiệm. 

 

Các yêu cầu về Cách Ly là gì? 

1. Quý vị phải ở trong nhà 

o Đừng đi làm, đi học, hoặc tới các nơi công cộng. 

o Nếu cần phải ra khỏi nhà, quý vị phải đeo khẩu trang/khăn che miệng và mũi. 

o Không sử dụng phương tiện công động, taxi hoặc dịch vụ đi xe chung. 
o Nếu quý vị phải đi trong xe cùng với người khác, hãy giữ khoảng cách càng xa càng tốt giữa quý vị 

và những người khác trong xe, mở cửa sổ và đeo khẩu trang/khăn che miệng và mũi. 

o Nhờ một người họ hàng thân thích, bạn bè hoặc bên cung cấp dịch vụ giao nhận đưa đồ tạp hóa tới 
nhà cho quý vị. Nếu quý vị cần gặp ai đó ở cửa, hãy đeo khẩu trang/khăn che miệng và mũi. Nếu quý vị 
cần trợ giúp khác, gọi SJCPHS tại số điện thoại dưới đây. 

 
2. Tự Cách Ly Tránh Tiếp Xúc với những Người Khác 

o Không ai được vào nhà quý vị trừ những người sống trong nhà quý vị. 

o Ở trong một phòng và tránh xa những người khác trong nhà ở mức tối đa có thể được. 
o Nếu quý vị cần phải ở trong cùng phòng với những người khác, hãy cố gắng giữ khoảng cách ít nhất 6 feet và đeo 

khẩu trang/khăn che miệng và mũi.
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Nếu quý vị không thể đeo khẩu trang/khăn che miệng và mũi, những người sống cùng với quý vị nên 
đeo khẩu trang trong khi ở cùng phòng với quý vị. 

o Mở cửa sổ hoặc sử dụng quạt hay điều hòa nhiệt độ để bảo đảm lưu thông không khí tốt. 

 
3. Ngăn Ngừa Lây Lan 

o Rửa tay thường xuyên và kỹ bằng xà bông và nước trong ít nhất 20 giây - đặc biệt là sau khi 
ho, hắt hơi hoặc hỉ mũi, hoặc sau khi đi vệ sinh. Hoặc sử dụng một chất khử trùng tay gốc cồn có 
nồng độ cồn ít nhất 62%. 

o Che miệng và mũi bằng khăn giấy khi ho hoặc hắt hơi sau đó vứt bỏ khăn giấy vào trong thùng rác có 

túi lót và rửa tay ngay bằng xà bông và nước trong ít nhất 20 giây. Hoặc sử dụng chất khử trùng tay gốc 
cồn. 

o Tránh dùng chung các vật dụng trong gia đình. Không dùng chung đĩa, ly uống nước, chén, dao 
muỗng nĩa, khăn tắm, mền gối hay tấm trải giường, hoặc các vật dụng khác với mọi người trong 
nhà. Sau khi sử dụng các vật dụng này, hãy rửa hoặc lau sạch kỹ bằng xà bông và nước. 

o Làm sạch và khử trùng tất cả các bề mặt “thường xuyên chạm vào” hàng ngày. Các bề mặt này 
bao gồm mặt kệ tủ, bàn, công tắc điện, nắm đấm cửa, phòng vệ sinh, điều khiển từ xa cho TV, máy 
điện thoại, bàn phím, và bàn đặt cạnh giường. Đồng thời, làm sạch và khử trùng bất kỳ bề mặt nào có 
thể đã dính chất dịch cơ thể. Sử dụng chất tẩy rửa và khử trùng dạng xịt hoặc khăn ướt, theo đúng các 
hướng dẫn trên nhãn sản phẩm. 

o Không bắt tay, ôm hôn người khác. 

4. Theo dõi các triệu chứng của quý vị: 

o Nếu các triệu chứng trầm trọng hơn, hãy gọi ngay cho bác sĩ của quý vị hoặc 911 để can thiệp khẩn cấp. 

o Nếu quý vị gặp bất kỳ triệu chứng nào dưới đây, hãy gọi ngay bác sĩ của quý vị hoặc 911: 

o Quý vị phải gọi bác sĩ hoặc bệnh viện trước khi tới và cho họ biết là quý vị đang cách ly liên quan đến COVID-

19 

. Việc này sẽ giúp họ áp dụng các bước để ngừa nhiễm bệnh cho những người khác. 

o Nếu quý vị tới phòng mạch bác sĩ hoặc Phòng Cấp Cứu, hãy đeo khẩu trang/khăn che miệng và mũi. 

o Đừng chờ trong các khu vực phòng chờ. 
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Gia đình tôi và những người Tiếp Xúc Gần khác nên làm gì? 

 Nói với những người tiếp xúc gần với quý vị, nghĩa là đã ở bên cạnh quý vị 48 giờ trước 
khi các triệu chứng của quý vị bắt đầu xuất hiện cho đến khi cách ly (hoặc ngày quý vị có 
xét nghiệm dương tính nếu không có triệu chứng) rằng họ đã tiếp xúc với nguồn bệnh, 
nên tự cách ly và tuân thủ các Hướng Dẫn về Cách Ly Ở Nhà đăng trên trang mạng 
http://www.sjcphs.org/Isolation_Quarantine.aspx. 

Những người tiếp xúc gần là: 

• Sống trong hoặc lưu trú tại nhà của quý vị, HOẶC 

• Là những người bạn tình, HOẶC 

• Trông nom chăm sóc quý vị mà không đeo khẩu trang, mặc áo choàng, và đeo bao tay, 
HOẶC 

• Tiếp xúc với quý vị trong phạm vi khoảng cách 6 feet, ít nhất 15 phút. 

 Vì những người tiếp xúc gần này đã tiếp xúc với nguồn bệnh, nên có khả năng là họ 

sẽ mắc COVID-19. 

 Họ nên tự cách ly (không rời khỏi nhà và tránh xa quý vị) trong 14 ngày (kể từ ngày tiếp xúc 

cuối cùng) ngay cả khi họ cảm thấy vẫn khỏe. Sở dĩ như vậy là vì có thể mất 2–14 ngày thì 

họ mới bắt đầu xuất hiện các triệu chứng nếu nhiễm COVID-19. 

 Họ phải tuân thủ các Lệnh và Hướng Dẫn về Cách Ly Ở Nhà trên trang mạng 

http://www.sjcphs.org/Isolation_Quarantine.aspx. 

 

 

Nếu quý vị không thể tự cách ly với những người khác thì sao? 

 Tất cả mọi người nên tránh tiếp xúc với quý vị trong phạm vi 6 feet trong thời gian quý vị cách 

ly ở nhà. Nếu không thể làm được như vậy, bất kỳ ai tiếp tục tiếp xúc gần với quý vị sẽ cần 

phải gia hạn thời gian cách ly của họ lên 14 ngày kể từ khi quý vị kết thúc thời gian cách ly 

của quý vị. 

 Những người chăm sóc cho quý vị và những người tiếp xúc trong gia đình nên đeo khẩu trang 

và mang bao tay dùng một lần nếu họ dọn dẹp phòng của quý vị hoặc nhà vệ sinh hoặc tiếp 

xúc với chất dịch cơ thể hoặc chất tiết ra của quý vị (chẳng hạn như mồ hôi, nước miếng, 

đàm, dịch mũi, ói mửa, nước tiểu, hoặc tiêu chảy). Họ nên tháo và vứt bỏ bao tay trước, rửa 

tay, sau đó tháo và vứt bỏ khẩu trang, và rửa tay lại một lần nữa. 

 

 

Cám ơn sự hợp tác của quý vị trong vấn đề y tế cộng đồng quan trọng này. 

 
Nếu quý vị có thắc mắc, vui lòng xem trang mạng 

www.sjcphs.org, hoặc gọi Cơ Quan Dịch Vụ Y Tế Cộng 

Đồng Quận San Joaquin 

tại số (209) 468-3411. 
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