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Chính Sách COVID-19 của Fraser và Kỳ Vọng đối với Dịch Vụ Ngoại Trú 
 

Xin cảm ơn quý vị đã chọn Fraser làm nhà cung cấp đáng tin cậy. Sức khỏe và sự an toàn của quý vị là ưu tiên cao 

nhất của chúng tôi.  Để đảm bảo an toàn cho tất cả các khách hàng và nhân viên, chúng tôi mong muốn quý vị xem 

kỹ các thông tin sau đây và thực hiện theo những hướng dẫn này.  

 

Đeo Khẩu Trang 

Đeo khẩu trang không còn là yêu cầu bắt buộc tại Fraser nhưng là hành động được khuyến khích. Xin lưu ý rằng mỗi 

người có các yếu tố rủi ro khác nhau liên quan tới COVID-19, nên xin quý vị lưu tâm đến mọi yêu cầu đeo khẩu trang 

từ khách hàng hoặc nhân viên trong quá trình tương tác. Chúng tôi có thể sẽ cần khôi phục lại yêu cầu đeo khẩu 

trang nếu mức độ lây lan trong cộng đồng cao trở lại. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình cùng các hướng dẫn 

hiện hành của CDC và MDH. 

Các Trường Hợp Ngoại Lệ Liên Quan tới COVID-19 
Các triệu chứng của COVID-19 bao gồm: sốt từ 100.4 trở lên, tình trạng ho mới khởi phát và/hoặc trầm trọng hơn, 

khó thở, tình trạng mất vị giác hoặc khứu giác mới xuất hiện, đau họng, buồn nôn/nôn mửa, tiêu chảy, ớn lạnh, đau 

cơ, mệt mỏi quá độ, chứng đau đầu nặng mới khởi phát, tình trạng nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi mới khởi phát. 

 

Khách Hàng có Kết Quả Xét Nghiệm Dương Tính với COVID-19 
Cách ly ít nhất 5 ngày kể từ khi khởi phát triệu chứng HOẶC từ ngày xét nghiệm (tùy thuộc vào ngày nào đến trước). 
Phải hoàn toàn không sốt trong ít nhất 24 giờ dù không sử dụng thuốc hạ sốt. 

 Nếu triệu chứng vẫn còn sau 5 ngày, hãy tiếp tục cách ly cho tới khi triệu chứng cải thiện và quý vị cảm thấy 
đủ sức khỏe để tới cuộc hẹn thăm khám. 

 
Khách Hàng có Triệu Chứng 
Cách ly ngay lập tức và thực hiện xét nghiệm COVID-19. 

 Kết Quả Xét Nghiệm Âm Tính hoặc Chẩn Đoán Khác:  Trở lại khi triệu chứng đã cải thiện hoặc theo hướng 
dẫn nhận được về chẩn đoán khác. 

 Không Xét Nghiệm VÀ Không Phơi Nhiễm: Trở lại khi quý vị cảm thấy đủ sức khỏe để tham dự và các triệu 
chứng đã cải thiện.  

 Không Xét Nghiệm VÀ Xác Định Có Phơi Nhiễm: Cách ly ít nhất 5 ngày kể từ khi khởi phát bệnh và trở lại khi 
triệu chứng đã cải thiện. 
 

Khách Hàng Phơi Nhiễm COVID-19 Đã Biết nhưng KHÔNG CÓ TRIỆU CHỨNG 
Không cần cách ly nếu người bị phơi nhiễm không có triệu chứng VÀ chưa có kết quả xét nghiệm dương tính. 

 Hãy thận trọng và theo dõi triệu chứng trong 10 ngày tiếp theo. Nếu quý vị xuất hiện bất cứ triệu chứng 
nào, hãy tự cách ly và tiến hành xét nghiệm ngay. 

 Quý vị nên xét nghiệm sau ngày phơi nhiễm 5 ngày, ngay cả khi không có triệu chứng. Quý vị cũng đặc biệt 
nên đeo khẩu trang trong thời gian này. 

 

 
Nếu tình huống của khách hàng đúng với bất kỳ trường hợp nào ở trên, có thể yêu cầu chuyển cuộc hẹn 

với khách hàng sang hình thức thăm khám từ xa bằng cách điền mẫu Yêu Cầu Thay Đổi Cuộc Hẹn hoặc liên 

lạc với bộ phận Dịch Vụ Khách Hàng theo số 612-767-7222. Quý vị cũng có thể liên lạc với bộ phận Dịch Vụ 

Khách Hàng nếu cần được hỗ trợ ngay lập tức. 
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