
 

 

  7+7+7 Kế Hoạch Lệ Hội Mùa Xuân 

 
Những Điều Cần Biết Quản Lý Cuộc Sống [ kiểm dịch tại nhà ] Ở Thành Phố Cao Hùng 

 

 
Người kiểm dịch 

(cách ly) tại nhà 
cùng hộ gia đình 

 

Những thứ cần 
chuẩn bị trước 

khi về nhà 

□ Vui lòng chuẩn bị các vật dụng sinh hoạt 

phòng chống dịch bệnh trước khi trở về nhà 
(cồn khử trùng , thuốc tẩy trắng, nhiệt kế, túi 
đựng rác, v.v.) 

□ Gia đình có 1 người trong 1 phòng phải 

xuất trình thẻ tiêm chủng màu vàng  để 
công an kiểm tra. 

□ Khi bạn trở về nhà từ Khách sạn phòng 

chống dịch , theo thông báo của chính 
quyền thành phố và sắp xếp xe chống dịch 
(xin vui lòng tự chuẩn bị tiền phí xe ) 

□ Gia đình có 1 người trong 1 phòng  

chuẩn bị thẻ vàng tiêm chủng trước khi 
người kiểm dịch (cách ly) trở về nhà để 
công an kiểm tra. 

□ Vui lòng tự chuẩn bị mỗi người 2 liều 

thuốc thử sàng lọc nhanh tại nhà ( để thực 
hiện kiểm tra tại nhà vào ngày thứ 10 ,và 
ngày thứ 14 khi nhập cảnh)  

□ Cảnh sát sẽ phát cho mỗi người 1 liều 

thuốc thử sàng lọc dùng ở nhà , vui lòng 
thực hiện thuốc kiểm tra 1 lần vào ngày thứ 
21 khi người cách ly nhập cảnh. 

Vấn đề phòng 
chống dịch 
hàng ngày 

□ Nghiêm cấm khách đến thăm hỏi 

□ Vui lòng buộc chặt rác để tránh tràn ra 

ngoài hoặc rò rỉ để ngoài cửa , giải tỏa hết 
cách ly thì cùng vất một lúc. 

□ Nếu bạn có các triệu chứng ,vui lòng gọi 

đến trung tâm điều tra dịch tễ của sở y tế 
(07-7230250) để được hỗ trợ chuyển tuyến 
đi chữa bệnh 

□ 1 người 1 hộ gia đình không được phép 

bước ra khỏi cửa nhà, bữa ăn (đồ ăn) vui 
lòng để ngoài cửa 

□ 1 người 1 phòng không được bước ra 

khỏi cửa phòng, bữa ăn (đồ ăn) xin vui lòng 
đặt ngoài cửa phòng. 

□ Nghiêm cấm khách đến thăm hỏi 

□ Không được dùng chung phòng và 

phòng tắm với người cách ly, cũng không 
được dùng chung hoặc ăn chung. 

□ Đo nhiệt độ cơ thể mỗi ngày một lần vào 

buổi sáng / tối, ghi lại chi tiết thân nhiệt và 
tình trạng sức khỏe của bạn, đồng thời báo 
cáo tình trạng sức khỏe của bạn bằng tin 
nhắn văn bản hai chiều. 

□ Không được phép đi các phương tiện 

công cộng, không được ra vào những nơi 
đông người, nơi không thể duy trì khoảng 
cách xã hội, hoặc tham gia các hoạt động 
tập thể. 

□ Hệ thống tên thật phải được thực hiện, 

các hoạt động hàng ngày phải được ghi lại, 



 

 

phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình và 
phải duy trì giữ khoảng cách với xã hội. 

□ Hoãn điều trị hoặc khám bệnh không 

khẩn cấp, không được đi cùng người bệnh 
đến bệnh viện. 

□ Nếu bạn có các triệu chứng liên quan 

xảy ra, không được đi ra ngoài, xin vui lòng 
gọi đường dây phòng chống dịch (07-723-
0250), theo hướng dẫn để được khám chữa 
bệnh. 

Kết Hợp Với 
Các Mục Kiểm 
Tra Sàng Lọc 

□ Nhập cảnh ngày thứ 10 ,21 phải thực 

hành kiểm tra sàng lọc nhanh 1 lần ở nhà 
thuốc do trung ương cung cấp. 

□ Nhập cảnh vào ngày thứ 13 -14, theo 

thông báo của chính quyền thành phố và 
sắp xếp xe taxi chống dịch bệnh để đưa 
đón đi bệnh viện để thực hiện PCR, kiểm 
tra phải mang theo thẻ bảo hiểm sức 
khỏe hoặc hộ chiếu và tiền mặt để thanh 
toán phí kiểm tra (khoảng 1.000 đài tệ). 

Kết quả khám nghiệm trên mời báo cho 
cơ quan công an. 

□ Vui lòng thực hiện kiểm dịch nhanh tại 

nhà 1 lần bằng chi phí của bạn vào ngày 
thứ 10 khi người cách ly nhập cảnh. 

□ Vui lòng thực hiện kiểm dịch nhanh tại 

nhà 1 lần bằng chi phí của bạn vào ngày 
thứ 14 khi người cách ly nhập cảnh. 

□ Vui lòng thực hiện kiểm tra nhanh tại 

nhà 1 lần vào ngày thứ 21 khi người 
cách ly nhập cảnh. Thuốc do trung ương 
phát. 

 Kết quả khám nghiệm trên mời báo cho 
cơ quan công an. 

 

※ Nếu có đơn sai, vi phạm đi ra ngoài hoặc vi phạm các quy định liên quan đối với một người, 

một hộ gia đình và một người và các quy định liên quan được xác minh thì sẽ xử lý theo Điều 58 
của Phòng chống bệnh truyền nhiễm. Đạo luật và các Quy định Đặc biệt về Phòng ngừa và Giảm 
nhẹ Bệnh Viêm phổi Truyền nhiễm Đặc biệt Nghiêm trọng Điều 15 và các quy định khác phạt tiền 
từ 100.000 Đài tệ đến 1 triệu Đài tệ.  


