
Mẫu đánh giá người có nguy cơ nhiễm COVID-19
Thể loại

Travel history Occupation Contact history Cluster

Lịch sử du lịch Nghề nghiệp Lịch sử tiếp xúc Giao tiếp cộng đồng

Câu hỏi
Lịch sử du lịch trong 14 
ngày qua?

Nghề nghiệp của bạn là gì?
Nơi bạn đã từng đến và tiếp xúc trong thời gian 
gần đây?

Lịch sử giao tiếp cộng đồng của bạn trong 1 
tháng qua?

Hạng mục để 
đánh giá

□Tôi đã từng đi du lịch 
nước ngoài
(Quốc gia đã từng đến: )

□Nhân viên trong bệnh viện
□Đã từng đến bệnh viện, phòng khám khám 
bệnh

□Bạn có ở cùng người nhà không?

(ví dụ: nhân viên y tế/không phải nhân viên y tế: 
bao gồm  nhân lực thuê ngoài, sinh viên thực 
tập,  nhân viên phòng thí nghệm và tình nguyện 
viên y tế...)

□Bạn bè/người thân/đồng nghiệp đã từng tiếp 
xúc với người ngước ngoài hoặc đi du lịch nước 
ngoài

Và người nhà của bạn có đang 
□Cách ly tại nhà

□Ngành giao thông vận tải (ví dụ: tài xế xe 
khách, taxi...)

□Đã từng tới sân bay, địa điểm du lịch và 
những nơi thường xuyên tiếp xúc với người 
ngoại quốc

□Theo dõi (kiểm dịch) tại nhà

□Ngành du lịch (ví dụ: hướng dẫn viên du lịch, 
những người trong ngành du lịch)

□Tiếp xúc với các loài chim và động vật hoang 
dã

□Tự chủ quản lý sức khỏe
(ngày hết hạn: ngày      tháng      )

□Ngành khách sạn (ví dụ: phục vụ phòng, 
nhân viên tiếp tân, nhân viên của khách sạn 
cách ly-phòng dịch)
□Dịch vụ hàng không
(ví dụ: phi hành đoàn...)

□Khác:
□Người thân cũng bị sốt hoặc có triệu chứng 
bệnh hô hấp

□Ngành ăn uống (̣công nghệ thực phẩm), siêu 
thị/cửa hàng bách hóa (công ty bách hóa)
(ví dụ: khu thương mại, khu vui chơi giải trí, 
nhân viên giao hàng)

□Bạn bè cũng bị sốt hoặc có triệu chứng 
bệnh hô hấp

□Nhân viên ngoại giao và công ty ngoại 
thương
□Khác:

□Đồng nghiệp cũng bị sốt hoặc có triệu 
chứng bệnh hô hấp


