
Tờ thông tin 

Thông tin về COVID-19 cho những 
người ở Snowfields NSW 

 

Nếu tôi có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 thì sao? 

Nếu có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, quý vị phải tự cách ly ngay lập tức và làm theo khuyến cáo dành 

cho người có Kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 và lo liệu COVID-19 một cách an toàn tại nhà. 
 

Nếu đang ở bãi tuyết, quý vị phải tự cách ly tại nhà hoặc chỗ ở của mình trong 7 ngày kể từ ngày có kết quả xét nghiệm 

dương tính với COVID-19. Quý vị cũng nên: 

• Ở và ngủ trong một phòng riêng, cách biệt với những người khác. Quý vị không được đi trượt tuyết, đi mua sắm, đi 
làm, tới trường học, nơi giữ trẻ, trường đại học, các cơ sở giải trí, hoặc các khu vực công cộng. 

• Dùng nhà vệ sinh riêng, nếu có. 

• Không dùng các khu vực công cộng. Nếu cần đi qua những khu vực này, quý vị phải đeo khẩu trang và tránh xa 
người khác ít nhất 1,5 mét. 

• Không ăn ở các khu vực công cộng - các bữa ăn phải được nấu và sau đó được đưa tới cho quý vị trong phòng 
nơi quý vị đang cách ly. 

• Làm vệ sinh tay cho tốt bằng cách thường xuyên rửa tay bằng xà bông và nước hoặc bằng chất khử trùng tay có 
cồn. 

• Tránh tiếp xúc với những người có nhiều nguy cơ mắc bệnh nặng, chẳng hạn như người già, 
người bị suy giảm miễn dịch, và những người mắc bệnh tiểu đường, tim, phổi hoặc thận. 

Quý vị phải tiếp tục tự cách ly ngoại trừ trường hợp khẩn cấp, quý vị cần được chăm sóc về y tế, hoặc quý vị đang trở 

về nhà. Nếu cần trở về nhà để tiếp tục tự cách ly, quý vị phải đi bằng xe riêng. Không được dùng phương tiện chuyên 

chở công cộng, xe buýt, xe điện Skitube, tắc xi hoặc đi chung xe với người khác. Đeo khẩu trang và ở cách người 

khác 1,5 mét. Để biết thêm thông tin về cách về nhà tự cách ly, hãy xem Hướng dẫn tự cách ly về COVID-19 của Bộ 

Y Tế NSW. 

Nếu tôi là người tiếp xúc trong gia đình hoặc tiếp xúc có nguy cơ cao với một ca 
bệnh thì sao? 

Nếu không có triệu chứng, quý vị không bắt buộc phải tự cách ly, nhưng quý vị phải tuân theo khuyến cáo trong Hướng 

dẫn của Bộ Y Tế NSW dành cho người nhà và người có sự tiếp xúc gần gũi. Nếu là người tiếp xúc trong gia đình hoặc 

có sự tiếp xúc gần gũi thì quý vị phải: 

• Nếu có bất kỳ triệu chứng nào, quý vị phải tự cách ly và làm xét nghiệm ngay. 

• Không đến các cơ sở có nguy cơ cao (chăm sóc sức khỏe, chăm sóc người già, chăm sóc người khuyết tật hoặc 
cơ sở cải huấn) trong ít nhất 7 ngày. 

• Làm việc hoặc học tập tại nhà nếu được. 

• Đeo khẩu trang ở các nơi trong nhà nếu quý vị trên 12 tuổi, kể cả tại những khu vực công cộng tại chỗ ở và nhà 
hàng (trừ khi quý vị đang ăn hoặc uống). 

• Tránh tiếp xúc với những người có nhiều nguy cơ mắc bệnh nặng, khi có thể tránh được. 

• Tránh các cuộc tụ tập lớn hoặc đông người ở các nơi trong nhà, nơi quý vị sẽ tiếp xúc với những nhóm người 
không sống chung với quý vị, khi có thể tránh được. 

• Nếu được thì hãy làm xét nghiệm kháng nguyên nhanh nếu quý vị cần tham gia một buổi họp mặt trong nhà cùng 
với những người không sống chung với quý vị. 

Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, quý vị có thể liên hệ với Y tế Công cộng theo số 1300 066 055. 

Thông tin tổng quát 

• Luôn biết tin tức cập nhật về quy luật cho người dân ở NSW. 

• Chuyên chở công cộng – tất cả mọi người trên 12 tuổi phải đeo khẩu trang trên phương tiện chuyên chở công cộng 
và tại chỗ chờ phương tiện chuyên chở công cộng. Đây là gồm có xe điện Skitube, xe buýt đưa đón, phương tiện 
chuyên chở trên tuyết, máy bay, xe lửa và xe buýt. 
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