
Việc phỏng vấn và truy tìm đối tượng tiếp 
xúc giúp ích cho cộng đồng như thế nào 
Theo dõi tiếp xúc làm chậm sự lây lan của COVID-19, bảo vệ bạn và 
cộng đồng của bạn. Việc cho mọi người biết họ đã tiếp xúc với 
COVID-19 cho phép họ thực hiện theo các bước để đối phó với 
virus, cũng như bảo vệ những người khác. 

Tại sao bạn nên sử dụng truy tìm đối tượng tiếp xúc 

"Lúc đầu, tôi không ở nhà, vì tôi nghĩ 
đó chỉ là dị ứng. Tôi đã không đi xét 
nghiệm cho đến khi các triệu chứng 

của tôi trở nên tồi tệ hơn, vì vậy 
tôi đã vô tình tiếp xúc với rất 

nhiều người."  – Người 
tham gia 

chương trình 
EPS 

Nếu nhà bạn bị cháy, bạn sẽ cố gắng ngăn chặn nó và bảo mọi người thoát ra ngoài trước 
khi nó lan rộng, phải không? Việc truy tìm đối tượng tiếp xúc cũng tương tự. Nó xác định 
trường hợp mắc COVID-19 và ngăn chặn lây lan bằng cách yêu cầu những người bị ảnh 
hưởng chăm sóc và cách ly tạm thời. Hãy chờ điện thoại từ các chuyên gia y tế công cộng 
nếu bạn có kết quả dương tính, họ sẽ giúp bạn và cộng đồng. 

Thông tin của bạn được sử dụng để theo dõi virus và không nhằm mục đích khác Khi 
bạn làm việc với 1 người theo dõi đối tượng tiếp xúc, tức là bạn đang giúp cộng 
đồng của mình thịnh vượng và luôn an toàn. 

Hiểu được tiến trình phỏng vấn và theo dõi đối tượng tiếp xúc 
Bằng cách tham gia theo dõi đối tượng tiếp xúc, bạn đã giúp đỡ cộng đồng. Sau đây là 
cách nó hoạt động: 

Bảo vệ 
Ủng hộ 
Thịnh 
vượng 

 Phỏng vấn: Một nhân viên theo dõi sự tiếp xúc được đào tạo chuyên sâu sẽ gọi cho bạn và 
hỏi một vài câu hỏi. Họ đang chỉ ra những người mà bạn đã tiếp xúc gần, vì vậy họ có thể gọi 
cho từng người và cho họ biết họ đã tiếp xúc với COVID19. 

Theo dõi đối tượng tiếp xúc: Khi họ đã khoanh vùng được những đối tượng này, 
nhân viên sẽ gọi cho những người có tiếp xúc gần để thông báo cho họ biết một 
cách nhanh chóng và tế nhị rằng họ đã có tiếp xúc. Họ cũng sẽ cung cấp cho những 
cá nhân này tài nguyên và hỗ trợ. Theo luật, những người theo dõi tiếp xúc 
không được nêu tên người mắc COVID-19. Bạn sẽ được ẩn danh vì quyền 
riêng tư của người bệnh luôn được bảo vệ. 

Ngăn chặn: Người theo dõi tiếp xúc sau đó sẽ khuyên những người tiếp 
xúc gần với bạn cách ly tạm thời để họ có thể tự bảo vệ chính mình và 
những người thân yêu của họ. Họ cũng sẽ tìm hiểu về các triệu chứng và 
cách theo dõi chúng. Nếu họ thấy gia tăng các triệu chứng, họ cũng sẽ 
được cung cấp các nguồn thông tin để đi xét nghiệm. Nếu họ mắc 
COVID-19, quá trình theo dõi tiếp xúc sẽ bắt đầu lại. 

Hãy xem video sau đây về theo dõi đối tượng 
tiếp xúc: denverpublichealth.org/StopTheSpread
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