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Thành phố Wichita Falls

Ngừng Cách ly và Kiểm dịc
COVID-1
20/08/2

MỘT TRƯỜNG HỢP, với bệnh nhẹ đến trung bình 1 và không được xác định là suy giảm miễn dịch
nghiêm trọng 3
Trường hợp (người đã / đang có triệu chứng) phải cách ly trong 10 ngày kể từ khi có triệu chứng, kể cả
3 ngày liên tục không có triệu chứng
Nếu cá nhân có các triệu chứng được cho là do bệnh mãn tính nhưng cũng là triệu chứng của COVID19,
thì cá nhân đó sẽ cần một xét nghiệm âm tính để có thể phân biệt giữa COVID19 và bệnh mãn tính; có
thể chấp nhận được, nhưng có thể cần xét nghiệm bổ sung, nếu được chỉ định lâm sàng theo yêu cầu
của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của cá nhân
Trường hợp (không / không có triệu chứng) phải cách ly trong 10 ngày kể từ ngày xét nghiệm dương
tính
Trường hợp được xóa khi các tiêu chí này được đáp ứng
Sau đây là các bước tiếp theo , nhưng không yêu cầu làm theo sau khi các thông số được cung
cấp . Khe hở thích hợp phải được lựa chọn dựa trên việc các lựa chọn riêng lẻ để thử nghiệm hay không
thử nghiệm
Tiêu chí phát hành
1. Khi các tiêu chí trên được đáp ứng, trường hợp có thể chọn kiểm tra lại và sử dụng các hướng dẫn
sau:
Trong khi xét nghiệm đang chờ xử lý, trường hợp có thể rời khỏi nhà, nhưng được khuyến cáo đeo khẩu
trang và thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp (hạn chế tiếp xúc, rửa tay, tránh xa cơ thể)
Nếu có kết quả dương tính , trường hợp này nên đeo khẩu trang khi rời khỏi nhà trong thời gian 14 ngày
(bắt đầu từ ngày 1 tháng 1) và thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp (hạn chế tiếp xúc, rửa tay,
tránh xa cơ thể
Nếu tiêu cực, nên đeo khẩu trang ; cá nhân PHẢI tuân theo bất kỳ luật tiểu bang / Lệnh của Thống đốc
2. Một khi các tiêu chí trên được đáp ứng, trường hợp có thể chọn không kiểm tra lại. Cá nhân đó sẽ
được đối xử như thể họ có kết quả dương tính và được khuyến cáo đeo khẩu trang khi rời khỏi nhà
trong thời gian 14 ngày (điều này bắt đầu từ ngày 11) và thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp
(hạn chế tiếp xúc, rửa tay, tránh xa thể chất) .
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Đối với CASE, với bệnh nặng 2 và / hoặc được xác định là suy giảm miễn dịch nghiêm trọng 3

Trường hợp (người đã / đang có triệu chứng) phải cách ly trong 20 ngày kể từ khi có triệu chứng, kể cả
3 ngày liên tục không có triệu chứng
Nếu cá nhân có các triệu chứng được cho là do bệnh mãn tính nhưng cũng là triệu chứng của COVID19,
thì cá nhân đó sẽ cần ít nhất một xét nghiệm âm tính để có thể phân biệt giữa COVID19 và bệnh mãn
tính; có thể chấp nhận được, nhưng có thể cần xét nghiệm bổ sung, nếu được chỉ định lâm sàng theo
yêu cầu của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của cá nhân
Trường hợp (không / không có triệu chứng - điều này chỉ dành cho trường hợp bị tổn thương miễn dịch
nghiêm trọng không có triệu chứng) phải được cách ly trong 14 ngày kể từ ngày xét nghiệm dương tính
Trường hợp được xóa khi các tiêu chí này được đáp ứng
Tiêu chí phát hành
1. Khi các tiêu chí trên được đáp ứng, trường hợp có thể chọn kiểm tra lại và sử dụng các hướng dẫn
sau:
Trong khi xét nghiệm đang chờ xử lý, trường hợp có thể rời khỏi nhà, nhưng được khuyến cáo đeo khẩu
trang và thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp (hạn chế tiếp xúc, rửa tay, tránh xa cơ thể
Nếu dương tính , trường hợp này được khuyến cáo đeo khẩu trang khi rời khỏi nhà trong thời gian 14
ngày (bắt đầu từ ngày 11) và thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp (hạn chế tiếp xúc, rửa tay,
tránh xa cơ thể
Nếu tiêu cực, nên đeo khẩu trang; cá nhân PHẢI tuân theo bất kỳ luật tiểu bang / Lệnh của Thống đốc
2. Một khi các tiêu chí trên được đáp ứng, trường hợp có thể chọn không kiểm tra lại. Cá nhân sẽ được
đối xử như thể họ có kết quả xét nghiệm dương tính và được khuyến cáo đeo khẩu trang khi rời khỏi nhà
trong thời gian 14 ngày (bắt đầu từ ngày 21) và thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp (hạn chế
tiếp xúc, rửa tay, tránh xa thể chất) .

LIÊN HỆ GIA ĐÌNH một trường hợp

Phải ở trong tình trạng cách ly trong thời gian 10 ngày kể từ khi cải thiện các triệu chứng trong trường
hợp
Nếu CASE không có triệu chứng thì thời gian cho hộ gia đình tiếp xúc là 10 ngày kể từ ngày xét nghiệm
dương tính với ca bệnh
KHÔNG bắt buộc phải cách ly nếu trước đó được chẩn đoán mắc COVID-19 trong vòng 90 ngày qua và
không có triệu chứng
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KHÔNG phải kiểm dịch nếu đã được tiêm phòng đầy đủ; phải có ít nhất 14 ngày kể từ ngày chủng ngừa
cuối cùng
Nếu các triệu chứng phát triển, khuyến khích kiểm tra ngay lập tức. Nếu dương tính, coi như TRƯỜNG
HỢP. Nếu tiêu cực, hãy ở lại với dấu đầu dòng trước
Nếu tiếp xúc có triệu chứng từ chối thử nghiệm, họ sẽ phải tuân theo các yêu cầu sau
Sau khi đáp ứng các tiêu chí 10 ngày, như trên, cá nhân sẽ được đối xử như thể họ có kết quả xét
nghiệm dương tính và được khuyến cáo đeo khẩu trang khi rời khỏi nhà trong khoảng thời gian 14 ngày
(điều này bắt đầu vào ngày 11 ) và thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp (hạn chế tiếp xúc, rửa
tay, tránh xa cơ thể)

LIÊN HỆ về một trường hợp (trong vòng 2 ngày trước khi bắt đầu có triệu chứng cho đến ngày hôm
nay)
Phải ở trong vùng cách ly trong khoảng thời gian 1 0 ngày kể từ ngày tiếp xúc với ca bệnh
KHÔNG bắt buộc phải cách ly nếu trước đó được chẩn đoán mắc COVID-19 trong vòng 90 ngày qua và
không có triệu chứng
KHÔNG phải kiểm dịch nếu đã được tiêm phòng đầy đủ; phải có ít nhất 14 ngày kể từ ngày chủng ngừa
cuối cùng
Nếu các triệu chứng phát triển, việc kiểm tra được khuyến khích ngay lập tức . Nếu dương tính, các cá
nhân sẽ được điều trị ed như một CASE. Nếu phủ định, dấu đầu dòng trước sẽ được áp dụng
Nếu tiếp xúc có triệu chứng từ chối thử nghiệm, họ sẽ phải tuân theo các yêu cầu sau
Sau khi đáp ứng các tiêu chí 1 0 ngày , như trên, cá nhân đó sẽ được đối xử như thể họ có kết quả xét
nghiệm dương tính và được khuyến cáo đeo khẩu trang khi rời khỏi nhà trong khoảng thời gian 14 ngày
(điều này bắt đầu vào ngày 11 ) và thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp (hạn chế tiếp xúc, rửa
tay, giữ xa cơ thể)

Người sử dụng lao động, bao gồm các cơ sở chăm sóc sức khỏe, có thể yêu cầu các tiêu chuẩn trở lại
làm việc nghiêm ngặt hơn. Giấy phép từ Khu Y tế không nhất thiết cho thấy việc trở lại làm việc được
chủ lao động cho phép. Thực hiện theo các nguyên tắc trên bất kể yêu cầu của nhà tuyển dụng . Các cá
nhân phải liên lạc trực tiếp với chủ lao động và các nhà cung cấp dịch vụ y tế của họ về các yêu cầu
thông quan
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Định nghĩa
Bệnh COVID19 từ nhẹ đến trung bình: không cần nhập viện do COVID1
Bệnh COVID19 nghiêm trọng hoặc nghiêm trọng: nhập viện do COVID1
Suy giảm miễn dịch nghiêm trọng: do bác sĩ xác định hoặc trường hợp cho thấy họ đang điều trị ung thư
bằng hóa chất, nhiễm HIV chưa được điều trị, rối loạn suy giảm miễn dịch và sử dụng prednisone >
20mg / ngày trong hơn 14 ngày
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