
Hỗ trợ thêm
Nhiều người sẽ có khả năng xoay xở, tự cách 
ly được với sự giúp đỡ của gia đình và bạn bè, 
nhưng sẽ có các trợ giúp, nếu bạn cần.  Truy cập 
workandincome.govt.nz hoặc gọi Đường dây 
phúc lợi COVID theo số 0800 512 337. 

Hỗ trợ tài chính
Nếu bạn không thể làm việc tại nhà trong 
quá trình tự cách ly, thì người chủ của bạn có thể 
nộp đơn xin được hỗ trợ theo Chương trình hỗ trợ 
nghỉ phép (Leave Support Scheme) để giúp họ có 
tiền trả lương cho bạn, ngay cả khi bạn là nhân viên 
bán thời gian hoặc thời vụ 

Không có triệu chứng?
Trừ khi bạn là người tiếp xúc chung 
nhà (household contact), bạn không 
cần phải xét nghiệm.

Theo dõi các triệu chứng của bạn
Xin tư vấn nếu các triệu chứng trở nên tồi tệ hơn bằng cách gọi 
Healthline theo số 0800 358 5453.
Nếu là trường hợp khẩn cấp, gọi 111 ngay lập tức.

Báo cho mọi người biết
Thông báo cho người khác 
biết nhà bạn bị COVID-19 và 
đang cách ly, ví dụ, báo với những người 
khách thường hay đến chơi, nơi làm việc, 
nhà trẻ, trường học của bạn.

Khai báo kết quả 
xét nghiệm của bạn
1. Khai báo kết quả xét nghiệm 

nhanh dương tính của bạn tại trang My 
COVID Record hoặc gọi 0800 222 478.

2. Bạn sẽ nhận tin nhắn trong vòng 24 giờ 
cho biết các thông tin bổ sung và hỗ trợ.

Kết quả âm 
tính

Khai báo kết quả của 
bạn tại trang  

My COVID Record.
Tiếp tục cảnh giác.
Nếu bạn có triệu 

chứng bệnh, hãy ở 
nhà và xét nghiệm 
vào ngày hôm sau.

Làm xét nghiệm 
nhanh (RAT) 
• Làm theo hướng dẫn trên hộp kit.
• Kết quả xét nghiệm sẽ có sau  

15–20 phút. 

Xét nghiệm tại trung tâm xét nghiệm 
cộng đồng. 
Bạn có thể yêu cầu được cấp kit xét nghiệm 
kháng nguyên nhanh (RAT) trên mạng tại 
trang requestrats.covid19.health.nz, và 
đến lấy kit tại điểm cấp phát kit (collection 
site); tìm chỗ lấy kit tại trang healthpoint.
co.nz/covid-19

Xét nghiệm ở đâu

Có triệu chứng bệnh?

Xét nghiệm và cách ly 
với những người sống 
chung nhà với bạn.

Ho

Sốt

Hắt hơi, sổ mũi

Tạm thời 
mất vị giác

Đau họng

Thở hụt hơi, 
khó thở

Cần làm gì khi bạn có triệu chứng COVID-19

Covid19.govt.nz/positive

Để biết thêm thông tin về xét nghiệm 
dương tính, hãy truy cập:

Cách thức tự cách ly
• Bạn và những người sống cùng bạn sẽ 

cần phải cách ly trong 7 ngày.
• Thực hiện các biện pháp 

cẩn trọng thông thường để tránh tiếp 
xúc với những người sống chung nhà 
với bạn. 

• Thực phẩm và đồ đạc phải được 
giao nhận theo phương thức không 
có tiếp xúc.

• Bạn có thể tập thể dục bên ngoài nhà 
của bạn trong khu phố của bạn, nhưng 
không được đến những chỗ tập thể 
dục chung với người khác, chẳng hạn 
như hồ bơi hoặc phòng gym.

Kết quả dương 
tính

Đối với hầu hết mọi người, 
COVID-19 sẽ gây ra các 
triệu chứng ở mức nhẹ 
đến trung bình, có thể 
xoay xở được tại nhà.

Người tiếp xúc chung 
nhà (household 
contact)
• Tất cả người tiếp xúc chung nhà (household 

contacts) cần phải được xét nghiệm vào ngày 
3 và ngày 7.

• Nếu người tiếp xúc chung nhà xét nghiệm 
dương tính, người đó sẽ cần phải bắt đầu lại 
từ đầu 7 ngày tự cách ly.

• Bạn (= người tiếp xúc chung nhà) không cần 
phải bắt đầu lại từ đầu thời gian cách ly của 
bạn nếu 'người chung nhà khác' (another 
housemate) xét nghiệm dương tính, miễn là 
xét nghiệm cuối cùng của bạn là âm tính.
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