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Có triệu chứng vi-rút corona?  
Bạn và người trong nhà bạn cần tự cách ly. 
Nếu bị ho, sốt cao hoặc mất / thay đổi vị giác hoặc khứu giác, bạn và người 
trong nhà bạn cần phải ở nhà và làm xét nghiệm ngay. Bạn có thể làm xét 
nghiệm tại NHSinform.scot/test-and-protect hoặc gọi 0800 028 2816 nếu 
không thể kết nối vào mạng. Sau đó, bạn và người trong nhà bạn nên ở nhà 
cho đến khi có kết quả xét nghiệm. 

Ngoài ra, nếu bạn đã tiếp xúc với người có kết quả xét nghiệm dương tính 
hoặc nếu bạn đã đến quốc gia trong danh sách cách ly kiểm dịch, bạn nên tự 
cách ly. Áp dụng ngay cả khi bạn không có các triệu chứng vi-rút corona.

Tôi nên tự cách ly trong bao lâu?
Nếu có các triệu chứng của vi-rútcorona, bạn hãy ở nhà trong 10 ngày. 
Những người khác trong nhà bạn cần phải ở nhà trong 14 ngày, phòng khi họ 
xuất hiện triệu chứng. Bao gồm tất cả mọi người sống trong nhà bạn.

Làm cách nào để tự cách ly?
Tự cách ly có nghĩa là luôn ở nhà, người ở nhà khác không được vào nhà bạn. 
•  Không đến cửa hàng hoặc đưa trẻ em đến trường, cho đến khi bạn có kết 

quả xét nghiệm, ngay cả khi đã đeo khăn che mặt
•  Không đến trường học hoặc nhà trẻ
•  Không dắt chó đi dạo
•  Không để người khác vào nhà bạn giao đồ mua sắm, trông trẻ hoặc để tụ tập
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Hãy lên kế hoạch trước 
Trong trường hợp cần tự cách ly, bạn nên chuẩn bị sẵn một vài thứ ở nhà. 
Bao gồm các đồ sau:

•  Những loại thuốc men bạn thường để sẵn trong nhà
•  Các đồ thực phẩm cơ bản
•  Thông tin liên lạc của người quen để gửi đồ mua sắm (người đó nên để bên 

ngoài cửa trước của bạn) và dắt chó đi dạo.

Hỗ trợ tiền bạc
Nếu bạn cần tự cách ly, chủ doanh nghiệp của bạn nên giúp bạn và bạn có 
thể được trả lương nghỉ ốm theo luật định. 

Nếu bạn có thu nhập thấp và được Xét nghiệm và Bảo vệ yêu cầu tự cách ly, 
bạn có thể nhận được Khoản trợ cấp Hỗ trợ Tự cách ly Self-Isolation Support 
Grant trị giá £ 500. Ngay cả khi bạn không có quyền được hưởng tiền công 
quỹ, bạn vẫn có thể được chấp nhận. Để biết thêm thông tin, hãy gọi Số máy 
trợ giúp Quốc gia National Helpline theo số 0800 111 4000.

Liên lạc hỗ trợ chính
Nếu bạn không có ai có thể giúp bạn có được thức ăn hoặc thuốc bệnh khi tự 
cách ly, hãy gọi Số máy trợ giúp National Assistance theo số 0800 111 4000 
(Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều).
Nếu bạn thấy lo lắng về sức khỏe tinh thần, hãy truy cập clearyourhead.scot
Nếu bạn lo cho sức khỏe tinh thần của con mình, hãy truy cập parentclub.scot
Nếu bạn bị ảnh hưởng do bị lạm dụng trong gia đình, hãy gọi 0800 027 1234 
hoặc truy cập sdafmh.org.uk 
Bạn cũng có thể liên hệ với nhóm cộng đồng địa phương để họ có thể giúp 
hoặc đề xuất những người khác có thể giúp đỡ bạn.


