
Theo dõi tiếp xúc COVID-19:

Nhận đầy đủ thông tin- Tránh lừa đảo

Theo dõi tiếp xúc là gì? Quá trình liên hệ với những người đã xét nghiệm dương tính với virút, 

đặt hỏi các câu hỏi về những người mà họ đã tiếp xúc và nơi họ đã đến, sau đó liên hệ với 

những người đó để cảnh báo họ về nguy cơ tiếp xúc. Theo dõi tiếp xúc do sở y tế thực hiện 

nhằm mục đích:

ngăn chặn hoặc làm chậm sự lây lan của virút

cho người khác biết về nguy cơ tiếp xúc,

chia sẻ thông tin về xét nghiệm và điều trị, và

hiểu thêm về virút và những gì có thể được thực hiện.

Ai sẽ liên lạc với tôi?

 Đại diện của Phòng Y tế Công cộng Quận Arlington (ACPHD).

Họ sẽ hỏi những gì?

 Danh sách những người bạn đã ở cùng và những nơi bạn đã ở trong 

vòng 48 giờ kể từ khi xuất hiện các triệu chứng.

Họ sẽ xử lý thông tin như thế nào?

 ACPHD sẽ chỉ tiết lộ khu vực công cộng nơi xảy ra tiếp xúc như tại 

cửa hàng, tại nơi làm việc hoặc thông qua tiếp xúc cá nhân. 

 ACPHD sẽ không xác định ai đã được xét nghiệm dương tính theo 
luật về quyền riêng tư.

Các tránh âm mưu lừa đảo liên quan đến theo dõi
tiếp xúc
 Nếu bạn nghi ngờ, hãy ghi lại thông tin của người gọi, gác máy và gọi tới đường 

dây nóng ACPHD COVID-19 theo số 703-228-7999. Yêu cầu tổng đài viên nối máy 

cho bạn đến một thành viên của Nhóm theo dõi tiếp xúc.

 ACPHD không yêu cầu bất kỳ khoản thanh toán hoặc phí nào liên quan đến theo dõi 
tiếp xúc!

Lưu ý: ACPHD sẽ cố gắng liên lạc với bạn do họ làm việc để bảo vệ sức khỏe của tất cả cư dân 

của Arlington. Bạn có thể thực hiện nhiều cuộc gọi cho đến khi bạn được phục vụ.

Liên kết hữu ích:

www.arlingtonva.us/covid-19 

https://health.arlingtonva.us/contact-tracing-faq-covid-19/ 

www.ftc.gov/coronavirus

Trích dẫn từ Văn phòng Tổng chưởng lý

và Sở Y tế Virginia.

Họ sẽ không yêu cầu những gì?

Số bảo hiểm xã hội, thông tin tài chính hoặc tài khoản ngân hàng, 
mật khẩu hoặc thông tin cá nhân khác không liên quan đến COVID-
19.

Hình ảnh hoặc video thuộc bất kỳ loại nào.
Tiền bạc.
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