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Du lịch ngoài Hoa Kỳ vào mùa xuân? 

Khi bạn về đến nhà… 

Ở nhà (trong 7 ngày)! 
 
 
 

 

Trường Công Lập Quận Gwinnett đang theo hướng dẫn của Trung Tâm 

Kiểm Soát và Ngừa Bệnh (CDC) về du lịch quốc tế. Điều đó có ý nghĩa gì 

đối với bạn nếu bạn đang có kế hoạch du lịch đến và đi từ một quốc 

gia khác? 
 

CDC khuyến cáo rằng tất cả các du khách quốc tế nên đi xét nghiệm 3-5 ngày sau 
khi trở về VÀ tự cách ly tại nhà trong 7 ngày sau khi đi du lịch. 
 

• Những du khách có kết quả xét nghiệm dương tính phải cách ly dựa trên hướng dẫn 
hiện hành đối với trường hợp đã được xác nhận. 

 

• Ngay cả những du khách có kết quả xét nghiệm âm tính cũng nên tự cách ly ở nhà 
trong 7 ngày đầy đủ. Nói cách khác, các học sinh và nhân viên đi du lịch bên ngoài 
Hoa Kỳ sẽ không thể trở lại trường học hoặc làm việc trong ít nhất 7 ngày sau khi họ 
trở lại Hoa Kỳ. 

 

• Những khách du lịch nếu chọn không xét nghiệm nên tự cách ly ở nhà trong 10 ngày sau 
khi đi du lịch. 

 

• Trong thời gian tự cách ly, theo dõi các triệu chứng. Nếu các triệu chứng phát 
triển, hãy đi xét nghiệm ngay lập tức và làm theo hướng dẫn đối với trường hợp nghi 
ngờ. 

 

Để biết thêm về các hướng dẫn du lịch, hãy truy cập trang web CDC tại 

http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/testing-air-travel.html 
 

Phụ huynh có câu hỏi cụ thể về tình huống đi lại và những ảnh hưởng đến việc đi 

học của con họ, nên liên hệ với trường học địa phương của họ. Nhân viên đi du lịch 

bên ngoài Hoa Kỳ sẽ không có đủ điều kiện để làm việc tại nhà khi trở về, và sẽ 

phải sử dụng những ngày nghỉ cho cá nhân, kỳ nghỉ hoặc những ngày nghỉ 

bệnhtrong thời gian tự cách ly. Nhân viên có thắc mắc về hướng dẫn du lịch quốc tế 

và lịch trình làm việc của họ nên nói chuyện với cấp trên của họ. 

http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/testing-air-travel.html

