
Những điều cần biết mới của CDC về COVID-19 dựa trên mức độ lây lan cộng đồng 

Tuần trước, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) đã chia sẻ hướng dẫn mới về các bước 

phòng ngừa mà bạn nên thực hiện dựa trên mức độ lây lan cộng đồng COVID-19 mới dựa trên con số 

nhập viện, sức chứa của bệnh viện và tổng số ca bệnh trong cộng đồng. 

Các khu vực pháp lý ở Bắc Virginia, gồm Khu Y tế Fairfax, mức độ lây lan hiện đang ở mức thấp. Để xem 

các mức độ lây lan cộng đồng, hãy xem trang COVID-19 của CDC theo Quận.  

Ở tất cả các mức độ lây lan COVID-19, CDC khuyến cáo bạn nên cập nhật vắc-xin COVID-19 (có nghĩa là 

bạn nhận được tất cả các liều vắc-xin COVID-19 được khuyến nghị, gồm mũi nhắc lại, nếu đủ điều kiện) 

và bạn nên đi xét nghiệm nếu bị bệnh. Các bước bổ sung được khuyến nghị khi mức độ lây lan ở mức 

trung bình và cao, cũng như cho những người bị suy giảm miễn dịch hoặc có nguy cơ cao mắc bệnh 

nặng. 
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  Mọi người có thể chọn luôn luôn đeo khẩu trang.  Người mang các triệu chứng, kết quả xét nghiệm dương tính hoặc ở gần người bị COVID-19, 

phải đeo khẩu trang. 

Bảo vệ bản thân và những người khác 

Chích ngừa. Chích ngừa vẫn là cách giữ sức khỏe cộng đồng hàng đầu để bảo vệ cá nhân và cộng đồng 

khỏi COVID-19. Luôn cập nhật vắc-xin của bạn là rất quan trọng vì khả năng bảo vệ chống lại sự lây 

nhiễm COVID-19 giảm dần theo thời gian. Những người chưa được chích liều tăng cường có nhiều khả 

năng bị bệnh với COVID-19 và có thể lây lan sang người khác. Những người không được ngừa vẫn có 

nguy cơ bị bệnh nặng và phải vào nhà thương do COVID-19 cao nhất. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/covid-by-county.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/community-levels.html#anchor_47145
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/community-levels.html#anchor_47145
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/community-levels.html#anchor_47145


Tìm hiểu thêm về vắc xin COVID-19, gồm cả địa điểm chích ngừa  vắc xin quanh bạn. 

Thử nghiệm. Nếu bạn có các triệu chứng của COVID-19, bạn nên đi xét nghiệm. Xét nghiệm có sẵn ở 

nhiều địa điểm trong Quận Fairfax Health, và bạn có thể yêu cầu xét nghiệm COVID-19 tại nhà miễn phí 

từ chính phủ liên bang. 

Trong khi chờ kết quả, bạn nên ở nhà và tránh xa mọi người. Nếu kết quả kiểm tra của bạn là dương 

tính, hãy làm theo hướng dẫn cách ly và gọi cho những người liên hệ của bạn để họ có thể thực hiện các 

bước thích hợp. Bạn cũng có thể phải liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình cho 

các phương pháp điều trị mới hiệu quả cho những người dễ trở thành bệnh nặng. 

Khẩu trang. Ở những khu vực có mức độ lây lan cộng đồng thấp, bạn được chọn có nên đeo khẩu trang 

hay không. Khi chọn khẩu trang, ngoài sở thích cá nhân, bạn có thể xem xét nguy cơ phát triển bệnh của 

bản thân, nguy cơ lây lan những người xung quanh và liệu bạn có tiếp xúc với trẻ nhỏ chưa đủ điều kiện 

chích ngừa hay không. Bạn có thể có nguy cơ mắc bệnh cao hơn nếu bạn là người lớn tuổi, đang mang 

thai/ mới sinh con hoặc mắc một số bệnh lý nhất định. 

Bạn phải luôn đeo khẩu trang nếu có bất kỳ triệu chứng COVID-19 nào và 10 ngày sau khi xét nghiệm 

dương tính hoặc tiếp xúc với COVID-19 bất kể cấp độ lây lan cộng đồng. 

Vẫn bắt buộc phải đeo khẩu trang khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng, cũng như ở một số địa 

phương, doanh nghiệp địa phương và các cơ sở khác như nơi Cung cấp dịch vụ Y tế hoặc sức khỏe . 

Khi bạn đeo khẩu trang, hãy đeo khẩu trang vừa khít, che kín và giúp bạn thoải mái nhất. Khẩu trang 

phải vừa vặn và che kín mũi và miệng. Một số khẩu trang và mặt nạ phòng độc có khả năng bảo vệ tốt 

hơn những loại khác, hãy xem hướng dẫn này để biết thêm thông tin. 

Ngăn ngừa nghiêm ngặt. Bất kể mức độ lây lan cộng đồng là gì, việc tiếp tục các cách phòng ngừa theo 

từng bước hướng dẫn ở trên, sẽ giúp bạn bảo vệ chính mình và những người khác: 

 Ở nhà khi bạn bị bịnh. 

 Tránh những không gian kém thoáng khí và đông đúc. 

 Cách xa người khác 6 feet nếu bạn không cập nhật vắc xin của mình hoặc có nguy cơ lây nhiễm 

cao. 

 Rửa tay thường xuyên. 

 Che miệng khi ho và hắt hơi. 

Mặc dù chúng ta đã tiến bộ trong việc bảo vệ cộng đồng chống lại COVID-19, nhưng nó vẫn tiếp tục gây 

đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng. Chừng nào COVID-19 còn lan rộng, nguy cơ xuất hiện các biến thể 

mới và sự gia tăng mạnh mẽ vẫn còn. May mắn thay, với vắc xin, xét nghiệm và phương pháp điều trị, 

chúng ta có một số công cụ giúp chúng ta sống khỏe và hạn chế sự lây lan của căn bệnh này. Cảm ơn bạn 

đã tiếp tục thực hiện các bước để giữ cho mức độ lây lan cộng đồng của chúng ta ở mức thấp. 

 

https://www.fairfaxcounty.gov/health/novel-coronavirus/vaccine
https://www.fairfaxcounty.gov/health/novel-coronavirus/coronavirus-covid-19-testing
https://www.fairfaxcounty.gov/health/novel-coronavirus/coronavirus-covid-19-testing
https://www.fairfaxcounty.gov/health/novel-coronavirus/coronavirus-covid-19-testing
https://www.covidtests.gov/
https://www.covidtests.gov/
https://www.fairfaxcounty.gov/health/novel-coronavirus/toolkit-slow-spread
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html

