
 

 
Staff Coronavirus (COVID-19) Health Questionnaire – Vietnamese 

 

Bản Câu Hỏi Y Tế dành cho 
Nhân Viên về Coronavirus 
(COVID-19) 

 

Mỗi nhân viên phải hoàn tất bản câu hỏi này trước khi bắt đầu mỗi ca làm việc.  

Vui lòng giao nộp bản câu hỏi đã hoàn tất cho người quản lý ca để lưu hồ sơ.  

 

Họ Tên nhân viên: _________________________________________________________________________ 

Ngày: ________________________ Ca làm việc, thí dụ 09:00-17:00: _________________________ 

 

Quý vị hiện giờ có đang bị buộc phải cô lập vì được xét nghiệm là có nhiễm 
coronavirus (COVID-19) không? □ CÓ    □ KHÔNG 

Quý vị có bị Department of Health and Human Services chỉ thị phải cách ly một thời 
gian 14-ngày vì từng tiếp xúc kề cận với một người đã bị nhiễm coronavirus 
(COVID-19) không? 

□ CÓ    □ KHÔNG 

 

Nếu trả lời CÓ với bất cứ câu hỏi nào nêu trên, quý vị phải nghỉ làm cho tới khi được Department of 

Health and Human Services báo là không phải cô lập nữa, hoặc thời gian 14 ngày cách ly đã hết.   

Nếu trả lời KHÔNG với những câu hỏi nêu trên, tiếp tục với bản danh mục kiểm tra các triệu chứng dưới đây.   

Quý vị có triệu chứng nào như được liệt kê sau đây không?   

Sốt (Nếu có một nhiệt kế, hãy tự đo thân nhiệt của mình.  
Được coi là bị sốt nếu thân nhiệt đo được trên 37°5 độ) □ CÓ   □ KHÔNG 

Ớn lạnh □ CÓ    □ KHÔNG 

Ho  □ CÓ    □ KHÔNG 

Cuống họng đau rát  □ CÓ    □ KHÔNG 

Hụt hơi  □ CÓ    □ KHÔNG 

Chảy nước mũi □ CÓ    □ KHÔNG 

Tắc mũi, không ngửi thấy mùi   □ CÓ    □ KHÔNG 

 

Nếu trả lời CÓ với bất cứ câu hỏi nào nêu trên, quý vị đừng đi làm (hoặc phải rời nơi làm việc ngay). Báo cho chủ 

nhân biết, về nhà, và đi xét nghiệm coronavirus (COVID-19).    

Nếu trả lời KHÔNG với tất cả những câu hỏi nêu trên, quý vị có thể vào làm.    

Nếu có những triệu chứng này, quý vị hãy ở nhà và xin ý kiến hướng dẫn của đường dây coronavirus thường trực 24-

giờ số 1800 675 398 hoặc của bác sĩ.   

Quý vị nên tải ứng dụng COVIDSafe App để giúp việc truy tìm các cuộc tiếp xúc.  

Cách nhau ra khiến chúng ta gắn bó. 

Để biết thêm thông tin về Coronavirus (COVID-19), xin xem trang www.coronavirus.vic.gov.au/vietnamese 


