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Nau mai, haere mai: xin chào
Kia ora, chào mừng đến với Aotearoa New Zealand, thật vui khi có bạn ở đây.
Trong khi đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn ra trên khắp thế giới, tại Aotearoa New Zealand, chúng ta đã 
nỗ lực cao từ ban đầu để hạn chế tác động của COVID-19 trong các cộng đồng của chúng ta. Điều này 
bao gồm một đợt phong tỏa nghiêm ngặt trên toàn quốc và đề ra hệ thống Cảnh báo COVID-19 gồm 4 
cấp độ của chúng ta. 
New Zealand hiện có rất ít trường hợp nhiễm COVID-19 và chúng ta đang cố gắng để giữ được như vậy. Để 
giúp chúng tôi giữ an toàn cho đất nước, tất cả mọi người đến New Zealand, ngoại trừ những người đến 
từ các quốc gia mà New Zealand có thỏa thuận đi lại không cần cách ly, được yêu cầu ở trong cơ sở Cách ly 
hoặc Kiểm dịch có Quản lý (MIQ). 
Nhiều cơ sở ở New Zealand đã được chính phủ thiết lập để quản lý việc cách ly những người trở về từ 
nước ngoài. Đây là một biện pháp tại biên giới của chúng ta để đảm bảo những người nhập cảnh vào 
New Zealand không đưa COVID-19 từ nước ngoài vào cộng đồng. 
Hầu hết mọi người sẽ được cách ly có quản lý trong 14 ngày. Nếu có lý do để tin rằng bạn đã phơi 
nhiễm với COVID-19, bạn sẽ được đến khu vực hoặc cơ sở kiểm dịch. Bạn sẽ cần phải ở lại đó ít nhất 10 
ngày sau ngày bạn bắt đầu xuất hiện các triệu chứng COVID-19 hoặc kể từ ngày xét nghiệm bạn (nếu 
bạn chưa từng xuất hiện các triệu chứng bệnh). Bạn phải không có các triệu chứng COVID-19 trong tối 
thiểu 72 giờ và được Cán bộ Y tế hoặc Cán bộ Bảo vệ Sức khỏe cho phép thì mới được rời khỏi cơ sở.
Nếu bạn là người tiếp xúc gần gũi hoặc đi chung nhóm với người bị COVID-19, bạn cũng có thể được 
kiểm dịch. Chúng tôi cũng có thể gia hạn thời gian lưu trú của bạn nếu phát hiện bất kỳ ca bệnh nào 
trong cơ sở cần điều tra thêm. Điều này là để giảm nguy cơ COVID-19 xâm nhập vào cộng đồng.

Ở trong cơ sở cách ly có quản lý là một yêu cầu pháp lý chiếu theo Pháp lệnh Ứng phó Sức 
khỏe Cộng đồng COVID-19 (Cách ly và Kiểm dịch) năm 2020. Trong thời gian này, bạn sẽ 
không được phép rời khỏi cơ sở.

Ở trong cơ sở cách ly có quản lý giúp ngăn 
chặn sự lây lan bệnh
COVID-19 có thể lây lan từ người sang người. Vì bạn đến từ một quốc gia khác, bạn có thể có rủi ro mang 
theo vi rút. Bạn có thể không bị bệnh ngay lập tức, và các triệu chứng có thể cần thời gian để phát triển. 
Việc lưu trú tại cơ sở cách ly có quản lý trong thời gian tối thiểu 14 ngày giúp chúng tôi cách ly bạn 
trong trường hợp bạn có vi rút, ngăn chặn sự lây lan của vi rút ra cộng đồng của New Zealand và giữ 
an toàn cho mọi người. 

Các cơ sở cách ly và kiểm dịch có quản lý là 
an toàn
Các cơ sở cách ly và kiểm dịch có quản lý là an toàn và có nhiều hỗ trợ cho bạn và gia đình (whānau) 
của bạn. Nhân sự của các cơ sở này bao gồm các chuyên viên y tế, nhân viên khách sạn và nhân viên 
của chính phủ. 
Kể từ tháng 3 năm 2020, hơn 150.000 người đã được cách ly và kiểm dịch thành công và đã trở 
về cộng đồng an toàn.
Các cơ sở hoạt động trong môi trường Cảnh báo Cấp độ 4 tương tự như môi trường phong tỏa. Điều 
này có nghĩa là có những điều kiện nghiêm ngặt đối với bất kỳ ai ở lại đây. Nhiều quy định COVID-19 
mà bạn phải tuân theo là các yêu cầu pháp luật, và việc vi phạm các quy định này có thể dẫn đến hành 
động của Cảnh sát. Nếu bạn không tuân theo các quy định, có thể có những hậu quả ví dụ như phải 
cách ly bạn thêm một thời gian.
Mặc dù cơ sở này nằm trong một khách sạn, nó không hoạt động như một khách sạn bình thường. Bạn sẽ 
được nhiều hỗ trợ và chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để việc lưu trú của bạn thoải mái nhất có thể. 
Khi bạn ở đây, vui lòng cư xử tốt với nhân viên khách sạn, nhân viên y tế và các nhân viên khác 
và làm theo lời khuyên, hướng dẫn và chỉ dẫn của họ.

Bạn cần lưu trú tối thiểu 14 ngày
Theo luật, bạn phải ở trong cơ sở cách ly tối thiểu 14 ngày. Điều này bắt đầu từ ngày và giờ bạn đến 
New Zealand.
Ví dụ, nếu bạn đến vào lúc 11 giờ trưa giờ New Zealand (NZT) vào ngày 1 tháng 1, ngày và giờ rời khỏi 
cơ sở cách ly của bạn sẽ là 11 giờ trưa giờ NZ vào ngày 15 tháng 1, tức là sau khi bạn hoàn thành đủ 14 
ngày cách ly. Ngày bạn đến được tính là 'Ngày 0'. 
Trong hầu hết tất cả các trường hợp, chúng tôi cần có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính và xác 
nhận từ cán bộ y tế hoặc cán bộ bảo vệ sức khỏe rằng bạn ít có rủi ro mắc phải hoặc lan truyền 
COVID-19 trước khi bạn có thể rời khỏi cơ sở cách ly. 
Rủi ro thấp về việc mắc phải hoặc lan truyền COVID-19 bao gồm việc xác nhận bạn: 
› đã được cách ly có quản lý ít nhất 14 ngày 
› không có thân nhiệt từ 38°C trở lên hoặc biểu hiện bất kỳ triệu chứng COVID-19 nào khác
› trong hầu hết tất cả các trường hợp, xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Bạn có thể được yêu cầu lưu trú tổng cộng lên đến 28 ngày nếu bạn từ chối xét nghiệm 
COVID-19 hoặc không được nhân viên y tế coi là có rủi ro thấp.
Bạn phải đáp ứng các tiêu chí này để được rời khỏi cơ sở. Bạn cũng sẽ cần phải hoàn thành Biểu mẫu Kiểm 
tra Sức khỏe Lần cuối. Một y tá sẽ giúp bạn làm điều này và ký tên xác nhận vào đó. Ngay sau khi hoàn 
thành tất cả các yêu cầu, bạn sẽ nhận được thư xác nhận rằng bạn đã hoàn thành việc cách ly có quản lý.

Ở trong cơ sở cách ly có quản lý là một yêu cầu pháp lý chiếu theo Pháp lệnh Ứng phó Sức 
khỏe Cộng đồng COVID-19 (Cách ly và Kiểm dịch) năm 2020. Yêu cầu này áp dụng ngay cả 
khi bạn đã được chủng ngừa COVID-19. 

Vắc xin giúp bảo vệ các cá nhân khỏi tác động của vi rút và chúng tôi cảm ơn bạn đã làm 
đúng. Tuy nhiên, hiện vẫn còn quá sớm để xác nhận liệu một người đã được tiêm chủng 
thì vẫn có thể truyền COVID-19 hay không, đó là lý do tại sao chúng tôi yêu cầu bạn ở 
trong Cơ sở Cách ly có Quản lý và tuân theo các quy định. 

Giới thiệu về cách ly 
có quản lý
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NGÀY 0 
Đến cơ sở. Được đánh giá sức khỏe và phúc lợi. 
Được xét nghiệm COVID-19 ngày 0/1 trong vòng 24 giờ sau khi 
đến (nếu áp dụng với bạn). 
Ở trong phòng của bạn cho đến khi bạn nhận được kết quả 
xét nghiệm âm tính.

NGÀY 4
Có kết quả xét nghiệm ngày 3 và 
kiểm tra sức khỏe. 
Những người có kết quả dương 
tính sẽ được chuyển sang khu 
vực kiểm dịch.

NGÀY 5-11
Kiểm tra sức khỏe hàng ngày và đi 
đến khu vực hít thở không khí trong 
lành hoặc khu vực hút thuốc vào 
các khung giờ đã được phê duyệt.

NGÀY 12
Xét nghiệm Covid-19 ngày 12 và kiểm tra 
sức khỏe hàng ngày.
Hoàn thành khảo sát trải nghiệm MIQ và 
cho chúng tôi biết chúng tôi có làm tốt hay 
không.

NGÀY 13
Có kết quả xét nghiệm ngày 12 và 
kiểm tra sức khỏe hàng ngày. 
Những người có kết quả dương 
tính sẽ được chuyển sang khu vực 
kiểm dịch.

NGÀY 14
Kiểm tra sức khỏe lần cuối.
Nếu được xác nhận là có rủi ro 
thấp, được rời khỏi cơ sở. 

Tóm tắt 14 ngày của bạn

NGÀY 3
Xét nghiệm Covid-19 ngày 3 và 
kiểm tra sức khỏe hàng ngày.

Lập sẵn kế hoạch cho việc rời khỏi cơ sở 
cách ly của bạn
Nhân viên của cơ sở sẽ gọi cho bạn để thảo luận 
về kế hoạch đi lại của bạn trong thời gian lưu trú. 
Để hỗ trợ cuộc gọi này, chúng tôi khuyến khích bạn 
bắt đầu suy nghĩ về việc rời khởi cơ sở cách ly, bạn 
sẽ đi đâu và bạn sẽ đến chỗ đó bằng cách nào.
Đảm bảo các thông tin liên hệ của bạn sau khi 
bạn rời đi chính xác để chúng tôi có thể liên hệ 
với bạn sau khi bạn rời khỏi cơ sở cách ly. 

Tuân thủ các quy định để giữ an toàn 
cho bạn 
Để giữ an toàn cho bạn, hãy ở trong phòng 
càng nhiều càng tốt, đeo khẩu trang khi mở 
cửa phòng của bạn và khi ra khỏi phòng, duy 
trì khoảng cách 2 mét với người khác, rửa và 
khử trùng tay thường xuyên.

Sau khi rời đi 
Bộ Y tế kiểm tra sức 
khỏe của bạn qua 
email.

Thông báo cho nhân viên ngay lập tức nếu bạn 
phát triển bất kỳ triệu chứng COVID-19 nào 
Nếu tại bất kỳ thời điểm nào trong thời gian lưu trú, 
bạn xuất hiện bất kỳ triệu chứng COVID-19 nào như sốt, 
ho, khó thở / thở gấp hoặc đau họng, vui lòng ở trong 
phòng của bạn và cho nhân viên của cơ sở biết ngay lập 
tức thông qua điện thoại. Họ sẽ sắp xếp để bạn được 
đánh giá bởi chuyên viên y tế của cơ sở. 
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CHÚ THÍCH:

Kiểm tra sức khỏe

Kết quả xét nghiệm

Được phép đi đến khu 
vực hít thở không khí 
trong lành và khu vực 
hút thuốc 

Xét nghiệm COVID-19

Đánh giá sức khỏe và  
phúc lợi.

Khảo sát trải nghiệm ở 
cơ sở cách ly (MIQ) 
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Đây là hướng dẫn về những ngày làm xét nghiệm và các hoạt động có khả năng xảy ra trong 14 ngày bạn ở trong cơ sở 
cách ly có quản lý. Trải nghiệm của bạn có thể khác. 

NGÀY 1 đến 2
Có kết quả xét nghiệm ngày 0/1 và kiểm tra sức khỏe.
Những người có kết quả dương tính sẽ được chuyển sang khu vực kiểm dịch. 
Nếu kết quả xét nghiệm là âm tính, bạn có thể ra khỏi phòng của bạn để đi 
đến khu vực hít thở không khí trong lành hoặc khu vực hút thuốc vào các 
khung giờ đã được phê duyệt. 
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Thông tin liên hệ
Chúng ta đồng hành cùng nhau và chúng tôi cam kết làm cho việc lưu 
trú của bạn thoải mái nhất có thể. Nếu bạn có thắc mắc, khiếu nại hoặc 
cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ trước tiên với các nhân viên của cơ sở. Điều 
này bao gồm lễ tân cơ sở, tổ chăm sóc sức khỏe hoặc nhân viên của Lực 
lượng Phòng vệ New Zealand đóng tại cơ sở. Bạn có thể liên hệ với họ 
bằng cách sử dụng điện thoại trong phòng của bạn.
Có những nơi khác bạn có thể truy cập để biết thông tin:

Trang web về cách ly và kiểm dịch có quản lý 
để biết thông tin về MIQ, chi phí và miễn trừ 

www.miq.govt.nz

Để khen ngợi, phản hồi và khiếu nại Xem trang 35

Để biết thông tin về các cấp độ cảnh báo, hạn 
chế và hỗ trợ 

www.covid19.govt.nz

Thông tin sức khỏe liên quan đến COVID-19 www.health.govt.nz 

Để biết thông tin về các vấn đề liên quan đến 
di trú, bao gồm quy trình xin ngoại lệ ở biên 
giới và các trường hợp di trú cụ thể

www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19 

Công dân nước ngoài có thể liên hệ với Đại sứ 
quán, Cao ủy hoặc Lãnh sự quán của họ để tìm 
kiếm sự hỗ trợ lãnh sự khi ở New Zealand. 

Tìm Đại sứ quán hoặc cơ quan đại diện của chính 
phủ nước ngoài tại New Zealand tại trang:  
www.mfat.govt.nz/en/embassies

Nếu bạn cho rằng ai đó không tuân thủ các 
quy định hoặc đang hành xử theo cách có 
khả năng lây lan COVID-19, vui lòng báo cáo 
điều đó với các nhân viên của cơ sở. Bạn 
cũng có thể báo cáo bất kỳ vấn đề nào tại 
www.covid19.govt.nz/compliance.

Trong suốt thời gian lưu trú của bạn, bạn có 
quyền tham khảo ý kiến luật sư bằng chi phí của 
chính bạn (xem thông tin về các quyền của bạn 
tại Phụ lục 3). 

Bản quyền: Ruby Jones.

I
I TH

I
 V

 CÁCH
 LY C

 
N

 L

54



G
iữ

 k
ho

ản
g 

cá
ch

 
vậ

t l
ý 

2 
m

ét
 v

ới
 

ng
ườ

i k
há

c 

Đ
eo

 k
hẩ

u 
tr

an
g 

y 
tế

 tr
ướ

c 
kh

i m
ở 

cử
a 

và
 tr

on
g 

lú
c 

ra
 k

hỏ
i 

ph
òn

g 
củ

a 
bạ

n

Rử
a 

sạ
ch

 v
à 

la
u 

kh
ô 

ta
y 

ho
ặc

 s
ử 

dụ
ng

 c
hấ

t k
hử

 
tr

ùn
g 

ta
y

H
o 

và
 h

ắt
 h

ơi
 v

ào
 

kh
uỷ

u 
ta

y 
củ

a 
bạ

n

Ở
 tr

on
g 

ph
òn

g 
củ

a 
bạ

n 
ng

oạ
i t

rừ
 n

hữ
ng

 lú
c 

ra
 

ng
oà

i h
ít 

th
ở 

kh
ôn

g 
kh

í 
tr

on
g 

là
nh

 h
oặ

c 
hú

t t
hu

ốc
 

th
eo

 k
hu

ng
 th

ời
 g

ia
n 

qu
y 

đị
nh

 h
oặ

c 
tr

on
g 

tr
ườ

ng
 

hợ
p 

kh
ẩn

 c
ấp

Bá
o 

cá
o 

bấ
t k

ỳ 
tr

iệ
u 

ch
ứn

g 
bệ

nh
 n

àoĐ
ượ

c 
xé

t n
gh

iệ
m

 
CO

VI
D

-1
9 

và
o 

ng
ày

 0
/1

 v
à 

kh
oả

ng
 n

gà
y 

3 
và

 12
 

Cu
ng

 c
ấp

 th
ôn

g 
tin

 
liê

n 
hệ

 c
ập

 n
hậ

t s
au

 
kh

i r
ời

 đ
i 

Th
ườ

ng
 x

uy
ên

 v
ệ 

si
nh

 th
an

g 
m

áy
 v

à 
cá

c 
đi

ểm
 ti

ếp
 x

úc

N
hâ

n 
vi

ên
 m

ặc
 đ

ồ 
bả

o 
hộ

 (P
PE

), 
và

 
th

ườ
ng

 x
uy

ên
 rử

a 
ho

ặc
 k

hử
 tr

ùn
g 

ta
y

Bá
o 

cá
o 

bấ
t k

ỳ 
vi

 
ph

ạm
 n

ào
 v

ề 
vù

ng
 

an
 to

àn
 

Ki
ểm

 tr
a 

sứ
c 

kh
ỏe

 
và

 p
hú

c 
lợ

i t
hư

ờn
g 

xu
yê

n

Tấ
t c

ả 
cá

c 
kh

u 
vự

c 
ch

un
g 

đư
ợc

 là
m

 v
ệ 

si
nh

 k
ỹ 

/ s
âu

 n
ếu

 c
ó 

ca
 b

ện
h 

dư
ơn

g 
tín

h 
đư

ợc
 x

ác
 đ

ịn
h

Tấ
t c

ả 
cá

c 
kh

u 
vự

c 
đư

ợc
 

là
m

 v
ệ 

si
nh

 tr
ướ

c 
và

 s
au

 
kh

i m
ột

 n
hó

m
 m

ới
 đ

ếnN
hâ

n 
vi

ên
 đ

ượ
c 

tiê
m

 c
hủ

ng
 

Ki
ểm

 tr
a 

sứ
c 

kh
ỏe

 lầ
n 

cu
ối

 
tr

ướ
c 

kh
i b

ạn
 

có
 th

ể 
rờ

i c
ơ 

sở
 

G
om

 n
hó

m
  

nh
ữn

g 
ng

ườ
i 

đế
n 

nơ
i

Xé
t n

gh
iệ

m
 C

O
VI

D
-1

9 
th

ườ
ng

 x
uy

ên
 c

ho
 

nh
ân

 v
iê

n

Bộ
 Y

 tế
 k

iể
m

 
tr

a 
sứ

c 
kh

ỏe
 

sa
u 

kh
i r

ời
 đ

i

M
ô 

hì
nh

 p
ho

 m
át

 T
hụ

y S
ĩ đ

ể 
cá

ch
 ly

 và
 k

iể
m

 d
ịch

 c
ó 

qu
ản

 lý

Ph
ỏn

g 
th

eo
 Ia

n 
M

. M
ac

ka
y 

và
 Ja

m
es

 T.
 R

ea
so

n;
 m

ô 
hì

nh
 n

ày
 s

ử 
dụ

ng
 c

ác
 lá

t p
ho

 m
át

 đ
ể 

ch
ứn

g 
m

in
h 

rằ
ng

 k
hô

ng
 c

ó 
lớ

p 
bả

o 
vệ

 đ
ơn

 lẻ
 n

ào
 là

 h
oà

n 
hả

o 
tr

on
g 

vi
ệc

 n
gă

n 
ch

ặn
 s

ự 
lâ

y 
la

n 
củ

a 
Co

vi
d-

19
. 

Tu
y 

nh
iê

n,
 k

hi
 tấ

t c
ả 

cá
c 

lớ
p 

đư
ợc

 k
ết

 h
ợp

 , 
ch

ún
g 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
nh

ư 
m

ột
 rà

o 
cả

n 
hi

ệu
 q

uả
, b

ảo
 v

ệ 
nh

ữn
g 

ng
ườ

i t
rở

 v
ề,

 n
gư

ời
 la

o 
độ

ng
 c

ủa
 c

hú
ng

 ta
 v

à 
cộ

ng
 đ

ồn
g 

rộ
ng

 lớ
n 

hơ
n.

 

Xé
t n

gh
iệ

m
 tr

ướ
c 

kh
i r

ời
 đ

i

TR
ÁC

H
 N

H
IỆ

M
 C

Á 
N

H
ÂN

TR
ÁC

H
 N

H
IỆ

M
 C

ÁC
H

 
LY

 C
Ó

 Q
U

ẢN
 L

Ý

Nhân viên của chúng tôi giữ cho bạn an toàn
Trong quá trình bạn trải qua hệ thống Cách 
ly và Kiểm dịch có Quản lý của chúng tôi, 
bạn sẽ gặp gỡ nhiều nhân viên đang chăm 
sóc bạn, để giúp giữ an toàn cho bạn, và 
ngăn không để COVID-19 lây ra các cộng 
đồng của chúng ta.
Họ là lực lượng phòng thủ tuyến đầu của 
chúng ta chống lại COVID-19, và họ đến từ 
nhiều tổ chức khác nhau.
› Lực lượng Phòng vệ New Zealand (NZDF) là cơ quan lãnh đạo tại mỗi cơ sở. Họ chịu trách nhiệm về 

hoạt động của cơ sở cách ly có quản lý, bao gồm quản lý cơ sở, công tác hành chính và hậu cần.
› Nhân viên khách sạn cung cấp tất cả các dịch vụ thiết yếu bạn mong đợi ở một khách sạn, bao gồm 

quản lý, tiền sảnh, ăn uống, vệ sinh và bảo trì.
› Nhân viên Sở Y tế Địa phương (y tá và bác sĩ) làm xét nghiệm COVID-19, kiểm tra sức khỏe hàng 

ngày, và kiểm tra sức khỏe khi chuyển đến và rời đi, với sự hỗ trợ tại chỗ của các chuyên gia phòng 
chống và kiểm soát nhiễm trùng.

› Nhân viên an ninh từ các cơ quan chính phủ và các công ty tư nhân giữ cho các cơ sở của chúng ta 
an toàn và an ninh cũng như giữ cho cộng đồng của chúng ta được bảo vệ.

› Cảnh sát New Zealand cung cấp hỗ trợ tại chỗ và khi cần cho các tình huống cần thực thi pháp luật 
hoặc thực thi các quy định.

› Các nhà khai thác vận tải của chúng tôi chuyên chở bạn giữa các chuyến bay của bạn và các cơ sở 
bạn đang ở.

Cách thức họ giữ cho bạn an toàn
Nhân viên của chúng tôi trong các cơ sở cách ly có quản lý là những nhân viên thiết yếu trong cuộc 
chiến chống lại COVID-19 ở Aotearoa. Chúng tôi cam kết giữ an toàn cho họ và gia đình họ (whānau), 
những người thân yêu và cộng đồng của họ. 
Nhân viên của chúng tôi:
› tuân thủ tốt việc thực hành giữ vệ sinh tay và giữ khoảng cách vật lý với người khác, đồng thời bận / 

sử dụng các thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE)
› được kiểm tra sức khỏe hàng ngày và thăm khám với các y tá tại chỗ 24/7
› không đến làm việc nếu họ không khỏe
› thường xuyên được xét nghiệm COVID-19 và được tiêm chủng
› ghi chép lại hoạt động đi lại của họ và những người họ tiếp xúc gần gũi (giống như tất cả những 

người New Zealand khác) khi không ở nơi làm việc.

Hãy làm theo lời khuyên của họ
Các nhân viên của chúng tôi đang ở tuyến đầu trong cuộc chiến phòng thủ chống lại COVID-19 
của New Zealand, thực hiện các công việc thiết yếu để đảm bảo bạn có thể hoàn thành việc cách 
ly của bạn một cách an toàn và thoải mái. Mỗi ngày, họ tự đặt bản thân họ giữa chúng ta và vi 
rút, để giữ cho những người trở về New Zealand và các cộng đồng của chúng ta được an toàn. 
Họ rất thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ. 
Khi họ yêu cầu bạn làm điều gì đó, đó là vì lợi ích của bạn và mọi người.  
Vui lòng hợp tác với họ và tôn trọng công việc họ làm.
Nếu bạn muốn thể hiện sự trân trọng và cảm ơn của bạn, vui lòng sử dụng biểu mẫu tại trang 
www.miq.govt.nz/feedback
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Một số thuật ngữ có ích để bạn hiểu biết 
trong suốt thời gian lưu trú của bạn

SỰ KHÁC NHAU GIỮA CƠ SỞ 
CÁCH LY VÀ CƠ SỞ KIỂM DỊCH 
CÓ QUẢN LÝ
Các cơ sở cách ly có quản lý dành cho 
những người được kiểm tra sức khỏe 
khi đến New Zealand, không có triệu 
chứng COVID-19 và đã được đánh giá 
là có ít nguy cơ mắc COVID-19 khi đến 
New Zealand.
Nếu có lý do để tin rằng bạn đã phơi 
nhiễm với COVID-19, bạn sẽ được đưa 
đến khu vực hoặc cơ sở kiểm dịch.

PHÒNG NGỪA VÀ KIỂM SOÁT 
NHIỄM TRÙNG (IPC)
Trong các cơ sở cách ly có quản lý, khái 
niệm này đề cập đến các yêu cầu về giữ 
khoảng cách vật lý, làm vệ sinh thường 
xuyên và kỹ lưỡng, tuân thủ nghiêm ngặt 
các hướng dẫn sức khỏe, sử dụng thiết 
bị bảo hộ cá nhân (PPE) như khẩu trang, 
thực hành giữ vệ sinh tay tốt và kiểm tra 
sức khỏe hàng ngày.

QUE PHẾT MŨI
Dụng cụ phết mũi trông như một chiếc 
tăm bông nhỏ nhưng cái que cầm dài 
hơn. Nó được sử dụng để thu thập mẫu 
thử từ mũi của bạn khi bạn làm xét 
nghiệm COVID-19.

CO
VID
-19

VÙNG AN TOÀN (‘BUBBLE’)
Từ 'bubble' (‘vùng an toàn’) đã được sử 
dụng trong phản ứng với COVID-19 của 
New Zealand để xác định một người 
hoặc một nhóm người chỉ được tương 
tác với nhau.
Vùng an toàn của bạn đề cập đến gia 
đình của bạn hoặc những người đi cùng 
bạn và họ có thể ở cùng phòng với bạn.

VI PHẠM
Nếu bạn tiếp xúc với những người 
không thuộc vùng an toàn của bạn 
hoặc không tuân theo các quy định của 
cơ sở, chẳng hạn như không đeo khẩu 
trang hoặc không giữ khoảng cách ít 
nhất hai mét với người khác khi ở bên 
ngoài phòng của bạn, thì đó được coi 
là vi phạm . Nó chỉ đơn giản có nghĩa là 
họ hoặc bạn đã phá vỡ các quy định.
Chúng tôi biết bạn tốt bụng nhưng vui 
lòng không chia sẻ bất cứ thứ gì với 
bất kỳ ai không thuộc vùng an toàn 
của bạn. Điều này bao gồm bật lửa / 
hột quẹt, thuốc lá, đồ chơi, giấy, điện 
thoại, v.v. Điều này sẽ giữ an toàn cho 
bạn và những người khác trong cơ sở. 
Nếu bạn tiếp xúc với bất kỳ ai có thể lây 
nhiễm bệnh cho bạn, thời gian cách ly 
của bạn có thể bị kéo dài.

GOM NHÓM (COHORT) 
Điều này đề cập đến nhóm người mà 
bạn đã đi cùng trên chuyến bay của 
bạn hoặc những người khác đã đến cơ 
sở trong vòng 96 giờ.

TIẾP XÚC GẦN GŨI
Nếu bạn đang ở chung phòng với một 
người đã có kết quả xét nghiệm dương 
tính với COVID-19, bạn được coi là người 
tiếp xúc gần gũi.
Bạn cũng có thể được coi là người tiếp 
xúc gần gũi nếu bạn đã ở cùng một nơi 
cùng lúc với một người được xác nhận 
hoặc nghi ngờ có khả năng lây nhiễm 
COVID-19.
Nếu bạn được coi là người tiếp xúc gần 
gũi, bạn có thể được yêu cầu cách ly 
trong phòng của bạn và làm theo lời 
khuyên của các nhân viên của cơ sở. 

Trong trường hợp khẩn cấp
Mỗi cơ sở có một kế hoạch cụ thể mà bạn nên tuân theo trong trường hợp 
khẩn cấp. Sơ đồ tầng lầu và lối đi thoát hiểm được dán ở mặt trong cửa ra 
vào phòng bạn. Hãy tự làm quen với thông tin này và làm theo hướng dẫn 
của nhân viên của cơ sở.

Khi xảy ra động đất, hãy quỳ xuống, che chắn và bám chắc 

Nếu bạn cần sơ tán (rời khỏi) phòng của bạn do tình huống khẩn 
cấp như hỏa hoạn hoặc động đất, bạn phải:

ĐEO KHẨU TRANG
Khử trùng tay của bạn và đeo khẩu trang trước khi ra khỏi phòng.
Chuẩn bị sẵn khẩu trang cho những tình huống như vậy bằng cách để một chiếc khẩu 
trang dự phòng gần cửa phòng bạn. Đeo khẩu trang sẽ giúp giảm nguy cơ lây lan vi rút.

ĐỂ LẠI TÀI SẢN CỦA BẠN
Bạn quan trọng hơn đồ đạc của bạn; sự an toàn của bạn là ưu tiên hàng đầu của 
chúng tôi.

DUY TRÌ KHOẢNG CÁCH VẬT LÝ 2 MÉT VỚI NHỮNG NGƯỜI KHÁC
Trong quá trình sơ tán, hãy giữ khoảng cách vật lý với những người khác và tránh 
tiếp xúc với các bề mặt.

Việc cố ý gây ra báo cháy giả hoặc không tuân theo các chỉ dẫn của cơ sở trong trường 
hợp khẩn cấp là hành vi vi phạm pháp luật. Làm như vậy có thể bị truy tố ra tòa. 

QUỲ XUỐNG CHE CHẮN BÁM CHẮC
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Dịch vụ trong cơ sở của bạn
Mặc dù cơ sở này nằm trong một khách sạn, nó không hoạt động như một khách sạn bình thường.  
Có một số dịch vụ cơ bản mà các cơ sở này cung cấp. 

CHĂM SÓC Y TẾ
Một đội ngũ chuyên viên y tế luôn sẵn 
sàng túc trực tại cơ sở của bạn. Nếu bạn 
cảm thấy không khỏe, hãy liên hệ với 
đội ngũ y tế của cơ sở để được sắp xếp 
kiểm tra sức khỏe. Nhân viên của cơ sở 
cũng sẽ có thể hỗ trợ mọi yêu cầu về 
thuốc men và kê đơn thuốc. 
Nếu bạn cảm thấy không khỏe, cần chăm 
sóc y tế khẩn cấp hoặc có các triệu chứng 
COVID-19, hãy ở trong phòng của bạn và 
gọi điện thoại cho nhân viên của cơ sở (lễ 
tân, nhóm y tá hoặc Quản lý Cơ sở).

Bữa sáng, bữa trưa và bữa tối của bạn sẽ 
được giao và đặt bên ngoài cửa phòng 
bạn. Bạn sẽ cần phải trả tiền cho bất kỳ 
thực phẩm bổ sung nào khác.
Hãy cho nhân viên của cơ sở biết nếu bạn 
bị dị ứng thực phẩm hoặc có tình trạng y 
tế (bệnh) và cần chế độ ăn đặc biệt. 
Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp 
ứng mọi yêu cầu về chế độ ăn uống, tuy 
nhiên chúng tôi có thể không đáp ứng 
được tất cả các sở thích của bạn. Có thể 
có các tùy chọn trực tuyến để đặt đồ 
ăn và giao đồ ăn cho bạn. Nói chuyện 
với nhân viên của cơ sở về các tùy chọn 
giao hàng tại địa phương.
Ở New Zealand, uống nước máy từ 
vòi là an toàn. Tất cả hành khách lưu 
trú trong cơ sở cách ly có thể uống 
nước trực tiếp từ vòi. Điều quan trọng 
là phải uống đủ nước trong thời gian 
lưu trú của bạn. 

DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI TRONG 
PHÒNG (ĐIỆN THOẠI BÀN) VÀ 
WI-FI 
Gọi điện thoại từ phòng này sang 
phòng khác trong khách sạn và điện 
cho lễ tân khách sạn là miễn phí. 
Bạn phải trả tiền cho bất kỳ cuộc điện 
thoại nào gọi ra bên ngoài, được tính 
theo giá khách sạn (tính theo mỗi 
phút). Báo với nhân viên của cơ sở để 
kích hoạt dịch vụ. 
Dịch vụ Wi-Fi miễn phí. Chúng tôi 
khuyên bạn nên sử dụng các ứng 
dụng gọi điện thoại trên nền internet 
như FaceTime, Messenger, WhatsApp 
và các ứng dụng tương tự khác nếu 
bạn không muốn tốn tiền điện thoại 
trong phòng.

ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN THOẠI MIỄN 
PHÍ CỦA DƯỢC SĨ MAORI 
Ngā Kaitiaki o Te Puna Rongoā o 
Aotearoa - Hiệp hội Dược sĩ Maori 
(MPA) có đường dây điện thoại miễn 
phí để trả lời các câu hỏi mà kaumātua 
(người Maori lớn tuổi) hoặc whānau 
(gia đình) có thể có về thuốc của họ. 
Nói chuyện với nhân viên y tế của cơ 
sở nếu bạn cần tư vấn y tế khẩn cấp.

Các dịch vụ và quy 
định cần tuân theo

Rửa sạch tay của 
bạn 

Đeo khẩu trang 
vào

Đóng các cửa sổ 
và cửa ra ban công 

phòng của bạn

Mở cửa

Trước khi mở cửa phòng của bạn

1

3

2

4
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GIAO THỰC PHẨM VÀ HÀNG HÓA 
Bạn không thể rời khỏi cơ sở, nhưng bạn có 
thể cho người giao các mặt hàng đến cơ sở 
của bạn; điều này bao gồm thực phẩm hoặc 
hàng hóa cá nhân.
Không được giao nhận bất kỳ mặt hàng bất 
hợp pháp nào hoặc các mặt hàng có nguy cơ 
về sức khỏe và an toàn. Điều này bao gồm 
các thiết bị nấu ăn bằng điện, bếp ga, nến / 
đèn cầy, máy sưởi, máy nướng bánh mì, bếp 
nướng, các vật dụng có ngọn lửa trần và chất 
dễ cháy. Nếu nhân viên tin rằng hàng hóa của 
bạn có chứa bất kỳ mặt hàng nào có nguy 
cơ về sức khỏe và an toàn, họ có thể yêu cầu 
bằng chứng rằng mặt hàng đó là an toàn.
Nếu bạn có một món đồ có nguy cơ về sức 
khỏe và an toàn, khách sạn có thể giữ món 
đồ này cho bạn cho đến khi bạn rời đi hoặc 
trả lại cho người gửi hàng cho bạn. 
Bạn không thể gửi bất kỳ hàng hóa nào cho 
gia đình hoặc bạn bè của bạn. 

DỊCH VỤ THÔNG DỊCH 
Nếu bạn cần thông dịch viên, vui lòng 
báo với nhân viên của cơ sở và họ có thể 
sắp xếp việc này cho bạn.
Bạn cũng có thể yêu cầu dịch vụ thông 
dịch Ezispeak. 
Ezispeak là dịch vụ có thể giúp bạn liên hệ 
với người nói ngôn ngữ của bạn nếu bạn 
cần trợ giúp hoặc nếu bạn có thắc mắc 
trong thời gian lưu trú. Bạn có thể gọi cho 
lễ tân và yêu cầu họ kết nối bạn với dịch 
vụ Ezispeak và cho họ biết ngôn ngữ mà 
bạn yêu cầu. Sau đó, bạn có thể đặt câu 
hỏi hoặc tìm kiếm sự hỗ trợ thông qua 
thông dịch viên trên đường dây điện thoại 
của lễ tân. Dịch vụ Ezispeak là miễn phí.

THIẾT BỊ BÁO KHÓI
Phòng của bạn có lắp thiết bị báo khói để giữ 
an toàn cho bạn. Các thiết bị báo khói có thể 
được kích hoạt khi chúng phát hiện bụi, hơi 
nước, khói thuốc và các loại khói và hơi khác. 
Việc cố ý tạo ra báo cháy giả là hành vi phạm 
tội, và làm vậy có thể bị truy tố ra tòa.
Bạn không được:
› đụng chạm vào thiết bị báo khói
› hút thuốc, vape (thuốc lá điện tử) hoặc 

nấu ăn trong phòng của bạn  
› xài điện quá tải hệ thống
› sử dụng bất kỳ ngọn lửa hoặc yếu tố 

tạo ra nhiệt độ cao nào mà không được 
nhân viên của cơ sở chấp thuận

› đặt khăn hoặc vật liệu dễ cháy lên máy 
sưởi để sấy chúng. 

Nếu chuông báo cháy kích hoạt, hãy làm theo 
quy trình sơ tán và nghe theo hướng dẫn của 
nhân viên và ban quản lý cơ sở. Hãy nhớ giữ 
khoảng cách 2 mét với những người khác và 
đeo khẩu trang trong quá trình sơ tán. 

LÀM VỆ SINH VÀ GIẶT ỦI
Nhân viên của cơ sở không thể vào 
phòng của bạn, điều này sẽ giữ cho 
bạn và nhân viên của chúng tôi được 
an toàn. Bạn sẽ được cung cấp một số 
sản phẩm làm vệ sinh cơ bản để bạn 
có thể dọn dẹp phòng của bạn.
Dịch vụ giặt ủi được cung cấp trong 
thời gian bạn lưu trú. Khăn tắm và 
khăn trải giường mới sẽ được cung 
cấp theo yêu cầu (những thứ này sẽ 
được để trước cửa phòng bạn). Vui 
lòng đọc tờ thông tin về cơ sở của bạn 
để biết chi tiết về các dịch vụ đổ rác, 
giặt ủi và chăn ga.

ĐỪNG ĐI RA KHỎI PHÒNG CỦA BẠN ĐỂ ĐẾN QUẦY TIẾP TÂN. Nếu bạn cần hỗ trợ bất cứ điều gì, 
vui lòng liên hệ với lễ tân bằng điện thoại trong phòng của bạn. Luôn luôn có người bắt máy 24 
giờ một ngày.

CCTV (CAMERA AN NINH) TRONG 
CÁC CƠ SỞ CÁCH LY (MIQ)
Vì sự an toàn của bạn, camera an ninh 
(CCTV) có thể đang hoạt động trong cơ 
sở của bạn. CCTV được lắp đặt ở tất cả 
các khu vực công cộng và cầu thang 
bộ. Camera không được lắp đặt trong 
bất kỳ phòng riêng nào. Sự riêng tư của 
bạn sẽ được bảo vệ mọi lúc trong thời 
gian bạn lưu trú.

ĐƯỢC PHÉP GIAO BIA RƯỢU
Chỉ có thể giao với số lượng hợp lý để tiêu dùng cá nhân. Vui lòng uống có trách nhiệm, để 
tâm đến người khác và nhân viên của cơ sở này và đảm bảo hành vi của bạn là phù hợp. 
Bạn phải có khả năng phản hồi với nhân viên hoặc ứng phó với trường hợp khẩn cấp (chẳng 
hạn như sơ tán khi có hỏa hoạn) cũng như tuân theo các quy định về PPE (đồ bảo hộ) và giữ 
khoảng cách vật lý; bia rượu có thể ảnh hưởng đến khả năng giữ an toàn cho bạn và những 
người khác.
Hướng dẫn của Bộ Y tế khuyến nghị không uống quá hai ly tiêu chuẩn một ngày với phụ nữ 
(không quá 10 ly tiêu chuẩn một tuần) và ba ly tiêu chuẩn một ngày với nam giới (không quá 
15 ly tiêu chuẩn một tuần).
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập:  
www.alcohol.org.nz/help-advice/advice-on-alcohol/low-risk-alcohol-drinking-advice

Chúng tôi có giới hạn việc giao bia rượu cho mỗi người lớn (18 tuổi trở lên), mỗi ngày, như sau:
› sáu lon bia 330ml (6-9 ly tiêu chuẩn), hoặc
› một chai rượu vang (7-8 ly tiêu chuẩn), hoặc
› bốn phần RTD, mỗi phần tối đa 330ml (7-8 ly tiêu chuẩn)
› việc giao rượu mạnh sẽ không được chấp nhận.
Nếu bạn giao nhận nhiều hơn số lượng nêu trên, với ý định tiêu thụ trong nhiều ngày, hàng hóa 
của bạn sẽ được nhân viên giữ lại và cung cấp cho bạn trong suốt thời gian lưu trú của bạn.
Nếu bạn hoặc những người trong vùng an toàn của bạn cần được hỗ trợ và điều trị để cai 
nghiện bia rượu, hãy gọi Đường dây trợ giúp cai bia, rượu, chất cấm theo số 0800 787 797.

Bản quyền: Ruby Jones.
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Các quy định cần tuân theo trong thời gian 
lưu trú của bạn
Trong khi bạn bị cách ly, điều quan trọng là phải tuân theo một số quy định cơ bản để giúp bạn an toàn và 
khỏe mạnh. Nhiều quy định COVID-19 mà bạn phải tuân theo là các yêu cầu pháp luật, và việc vi phạm các 
quy định này có thể dẫn đến hành động của Cảnh sát. Nếu bạn không tuân theo các quy định, có thể có 
những hậu quả như tăng thêm thời gian cách ly.
Chỉ được ra khỏi phòng của bạn theo cách thức có kiểm soát chặt chẽ. Vui lòng tôn trọng và tuân theo các 
quy trình, hướng dẫn và chỉ dẫn của nhân viên tại cơ sở của bạn. 

ĐEO KHẨU TRANG 
Bạn chỉ được đeo khẩu trang loại dùng một lần do Cơ sở Cách ly có Quản lý cung cấp cho bạn.
Bạn phải đeo khẩu trang: 
› trước khi mở cửa phòng bạn để lấy thức ăn, đồ giặt ủi hoặc các thứ khác để trước cửa phòng bạn
› khi bỏ áo quần bẩn, rác hoặc các thứ khác ngay bên ngoài cửa phòng bạn cho nhân viên thu gom
› để chăm sóc y tế thiết yếu, bao gồm xét nghiệm COVID-19
› khi ai đó cần vào phòng của bạn để sửa chữa, bảo trì 
› khi bạn rời khỏi phòng của bạn để đi đến khu vực hít thở không khí trong lành hoặc khu vực 

hút thuốc Bạn cũng phải đeo khẩu trang trên đường trở về phòng
› khi bạn cần rời khỏi phòng của bạn vì lý do khẩn cấp như hỏa hoạn. 
Thông tin thêm về cách đeo và tháo khẩu trang có trong Phụ lục 4. Vui lòng vứt bỏ tất cả các thiết 
bị bảo hộ cá nhân (PPE) như bao tay và khẩu trang vào các thùng phù hợp đặt gần các trạm PPE. 
KHÔNG vứt PPE (đồ bảo hộ) bừa bãi.
Lưu ý: Những người có bệnh lý khiến họ không thể đeo khẩu trang, trẻ nhỏ dưới 6 tuổi hoặc bất kỳ ai không 
thể tự tháo khẩu trang mà không cần người khác trợ giúp, có thể được miễn đeo khẩu trang. Bác sĩ sẽ cần xác 
nhận rằng bạn được miễn đeo khẩu trang. 

Ở TRONG PHÒNG CỦA BẠN
Bạn nên ở trong phòng của bạn càng nhiều càng tốt trong thời gian cách ly của bạn. Điều này sẽ 
giữ an toàn cho bạn và những người khác khỏi bất kỳ sự phơi nhiễm nào và ngăn chặn sự lây lan 
của COVID-19. 
Bạn chỉ được phép ở bên ngoài phòng của bạn:
› nếu bạn có hẹn khám bệnh
› để hít thở không khí trong lành hoặc hút thuốc theo khung thời gian dành cho bạn. Cơ sở của 

bạn sẽ thông báo cho bạn về cách thức đặt hẹn ra ngoài hít thở không khí trong lành hoặc hút 
thuốc theo khung thời gian dành cho bạn.

› trong trường hợp khẩn cấp, ví dụ hỏa hoạn hoặc vì lý do an toàn để tránh bị thương hoặc để 
thoát khỏi nguy cơ bị tổn hại. 

Nếu bạn được yêu cầu xét nghiệm trong vòng 24 giờ sau khi đến nơi, bạn sẽ không được 
phép ra khỏi phòng của bạn cho đến khi biết kết quả xét nghiệm.
Cửa phòng của bạn phải luôn được đóng lại vào tất cả những lúc khác. Trước khi bạn mở 
cửa phòng:
› rửa sạch tay và đeo khẩu trang
› nếu phòng bạn có cửa sổ hoặc cửa ra ban công đang mở, hãy đảm bảo rằng chúng đã được 

đóng lại trước khi bạn mở cửa phòng. Điều này sẽ làm giảm khả năng không khí từ phòng của 
bạn bị đẩy ra ngoài hành lang, giúp giữ an toàn cho nhân viên và những người cách ly khác.

GIỮ KHOẢNG CÁCH 2 MÉT VỚI 
NGƯỜI KHÁC 
Luôn duy trì khoảng cách 2 mét với 
những người khác ngoại trừ những 
người thuộc vùng an toàn của bạn (gia 
đình / bạn đời của bạn). COVID-19 lây 
lan qua hạt khí dung (aerosol) hoặc 
giọt bắn (droplet), vì vậy, việc tránh xa 
những người khác và tuân thủ vệ sinh 
tốt sẽ bảo vệ bạn và những người khác 
khỏi bất kỳ sự lây lan nào của COVID-19.

RỬA. RỬA. RỬA.
Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng 
và nước (trong ít nhất 20 giây) và lau 
khô hoàn toàn hoặc khử trùng tay 
thường xuyên. Xem trang 21.
Tránh chạm vào mặt, bao gồm mắt, 
mũi và miệng của bạn nếu tay bạn 
không sạch. Các bề mặt có thể có các 
giọt bắn truyền nhiễm bệnh.

TẬP THỂ DỤC TRONG PHÒNG CỦA BẠN KHI CÓ THỂ
Cơ sở của bạn có thể sắp xếp cho bạn đi đến khu vực hít thở không khí trong lành. Cơ sở của 
bạn sẽ thông báo cho bạn nếu bạn cần đặt hẹn để được đi đến khu vực đó. 
Bạn chỉ có thể sử dụng khu vực hít thở không khí trong lành vào những thời điểm được chấp 
thuận cho các bài tập thể dục nhẹ nhàng như đi bộ. Vì mục đích phòng ngừa và kiểm soát 
nhiễm trùng (IPC), có thể không được phép tập các bài tập thể dục gây thở nặng / mạnh và 
chúng tôi có thể hạn chế các thiết bị có thể được đem đến khu vực hít thở không khí trong lành. 
Bạn phải đeo khẩu trang loại dùng một lần, vòng đeo tay và thực hành giữ khoảng cách vật 
lý với người khác và vệ sinh tay sạch sẽ khi đi đến và rời khỏi khu vực hít thở không khí trong 
lành, và khi sử dụng khu vực này. Nếu bạn không khỏe, hãy liên hệ với nhân viên y tế của cơ 
sở để thảo luận về các lựa chọn. 
Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để sắp xếp cho bạn sử dụng khu vực hít thở không khí trong 
lành ít nhất một lần trong ngày. Có thể có những lúc bạn không được sử dụng các khu vực đó 
vì những lý do như có hành khách mới chuyển đến, rời đi, có ca bệnh Covid-19 đã được xác 
nhận trong cơ sở, hoặc vì những lý do khác. 
Chúng tôi đánh giá cao sự thông cảm của bạn nếu những hoạt động quan trọng này bất ngờ 
làm gián đoạn việc tiếp cận khu vực hít thở không khí trong lành theo thời gian đã lên lịch 
cho bạn.

KHÔNG TIẾP KHÁCH TẠI CƠ SỞ 
HOẶC PHÒNG CỦA BẠN
Gia đình hoặc bạn bè không thể đến 
thăm bạn. Bạn không được có bất kỳ 
khách nào đến thăm trong phòng của 
bạn bất kỳ lúc nào. Đừng bước vào 
phòng của bất kỳ ai không thuộc 
vùng an toàn của bạn. Điều này sẽ 
giữ an toàn cho bạn và những người 
khác khỏi bất kỳ sự phơi nhiễm nào và 
ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.
Cơ sở cung cấp Wi-Fi miễn phí để bạn 
có thể nói chuyện trực tuyến với họ 
nếu muốn.

QUY TẮC CÙI CHÕ 
Ho hoặc hắt hơi vào khuỷu tay của bạn 
hoặc che miệng và mũi của bạn bằng 
khăn giấy. Bỏ chúng vào thùng rác ngay 
lập tức và rửa hoặc khử trùng tay của bạn. 

ĐEO VÒNG ĐEO TAY KHI Ở 
NGOÀI PHÒNG CỦA BẠN
Bạn được yêu cầu đeo vòng đeo tay 
của bạn khi ra khỏi phòng của bạn để 
đến khu vực hít thở không khí trong 
lành hoặc khu vực hút thuốc hoặc đi 
xét nghiệm. Nếu bạn không đeo vòng 
đeo tay của bạn, bạn có thể bị nhầm 
với khách thuộc diện phải cách ly 
trong phòng, và nhân viên có thể yêu 
cầu bạn quay trở lại phòng của bạn.
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KHÔNG CHỤP ẢNH, QUAY 
PHIM HOẶC GHI ÂM NẾU 
KHÔNG ĐƯỢC PHÉP
Vui lòng tôn trọng quyền riêng tư và 
hoàn cảnh cá nhân của mọi người tại 
cơ sở này khi cân nhắc xem có nên 
chụp ảnh, ghi âm hoặc quay video hay 
không. Không được phép quay phim 
trong bất kỳ khu vực làm việc nào của 
cơ sở như tiền sảnh hoặc khu vực của 
y tá.
Vui lòng không ghi âm / hình những 
khách trọ khác mà không hỏi ý họ 
trước. Nếu bạn muốn ghi âm / hình lại 
các tương tác của bạn với nhân viên, 
hãy nói chuyện với họ trước.

TƯƠNG TÁC VỚI GIỚI TRUYỀN 
THÔNG
Có sự quan tâm cao của công chúng 
đối với các cơ sở cách ly và kiểm dịch 
có quản lý. Giới truyền thông (báo đài) 
có thể liên lạc với bạn và bạn có nói 
chuyện với họ hay không là do bạn 
lựa chọn. 
Xin hãy nhớ các nhà báo không được 
vào cơ sở này. Nếu bạn đồng ý phỏng 
vấn, bạn sẽ cần sử dụng các phương 
thức từ xa như phỏng vấn qua điện 
thoại hoặc video call (điện thoại video).

Không dùng chung / 
chia sẻ
Bạn không được dùng chung / chia sẻ:
› thang máy với bất kỳ ai không thuộc vùng 

an toàn của bạn
› các món đồ giữa các phòng với nhau trừ 

khi chúng ở trong vùng an toàn của bạn. 
Điều này bao gồm đồ chơi trẻ em, giấy, 
điện thoại, cục sạc, thực phẩm, v.v.

› bật lửa, thuốc lá, thiết bị liên quan đến 
thuốc lá điện tử hoặc thuốc lá.

Điều này sẽ giữ an toàn cho bạn và những người khác trong cơ sở. Nếu 
bạn tiếp xúc với bất kỳ ai có thể lây nhiễm bệnh cho bạn, thời gian cách 
ly của bạn có thể bị kéo dài.
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Không hút thuốc hoặc vape (thuốc lá 
điện tử) trong phòng của bạn
Không được phép hút thuốc hoặc sử dụng thiết bị vaping hoặc thuốc lá điện 
tử trong phòng của bạn. Phòng của bạn có một thiết bị báo khói có thể được 
kích hoạt bởi bụi, hơi nước, khói thuốc và các loại khói và hơi khác. Việc cố ý 
gây ra báo cháy giả có thể dẫn đến việc bị truy tố ra tòa.
Bạn chỉ được phép hút thuốc trong khu vực cho phép hút thuốc được bố trí trong cơ sở. Việc sử dụng khu 
vực hút thuốc và khoảng thời gian bạn có thể có mặt ở khu vực đó có thể bị giới hạn, tùy thuộc vào không 
gian lớn nhỏ. Nếu cần, cơ sở của bạn sẽ cho bạn biết lịch hút thuốc hoặc cách đặt, giữ chỗ để hút thuốc. 
Bạn có thể được hộ tống đến và rời khỏi khu vực hút thuốc. Bạn sẽ cần đeo khẩu trang và vòng ở cổ tay 
khi rời khỏi phòng và trên đường trở lại phòng.
Tất cả các khu vực hút thuốc đều được giám sát. 

KHI HÚT THUỐC TRONG KHU VỰC CHO PHÉP HÚT THUỐC:

Giữ khoảng cách 2 mét với 
những người khác không 
thuộc vùng an toàn ('bubble') 
của bạn.

Khử trùng tay trước khi tháo 
khẩu trang và sau khi bạn đeo 
lại khẩu trang đó hoặc khẩu 
trang thay thế. 

KHÔNG dùng chung thuốc lá, 
bật lửa hoặc thiết bị vaping / 
thuốc lá điện tử.

Dập tắt điếu thuốc của bạn và 
vứt chúng vào các thùng được 
chỉ định.

Chỉ bỏ khẩu trang khi hút thuốc.

Liệu pháp thay thế nicotine (NRT)
Sẽ có lúc bạn không được phép rời khỏi phòng của bạn, trừ trường hợp khẩn cấp (ví dụ, nếu bạn 
đang làm xét nghiệm COVID-19 vào ngày 0/1, bạn sẽ không thể rời khỏi phòng của bạn từ khi đến 
nơi cho đến khi có kết quả xét nghiệm). Nếu bạn là người hút thuốc hoặc vaper (thuốc lá điện tử), 
điều này có nghĩa là bạn sẽ không thể hút thuốc hoặc vape trong những khoảng thời gian này. 
Bạn sẽ được kiểm tra sức khỏe ban đầu trong vòng 48 giờ đầu tiên của thời gian cách ly của bạn. 
Trong quá trình kiểm tra sức khỏe này, bạn có thể thảo luận với y tá về bất kỳ sự hỗ trợ cai thuốc 
nào mà bạn có thể cần. Nhân viên cũng có thể cung cấp cho bạn Liệu pháp Thay thế Nicotine 
(NRT). NRT giúp làm giảm cơn thèm nicotine và các triệu chứng khác mà bạn có thể gặp phải khi 
không được hút thuốc. 
Có một loạt các lựa chọn NRT, vì vậy vui lòng trao đổi với nhân viên về cách họ có thể hỗ trợ bạn tốt nhất.

Kiểm tra sức khỏe và xét nghiệm COVID-19 
định kỳ
Trong khi bạn cách ly có quản lý, bạn sẽ được kiểm tra sức khỏe thường xuyên, trực tiếp hoặc qua điện 
thoại. Kiểm tra sức khỏe và xét nghiệm COVID-19 rất quan trọng đối với sức khỏe của bạn và những 
người xung quanh bạn. Việc này cũng giúp chúng tôi điều trị y tế cho bạn nếu bạn đã tiếp xúc với vi rút 
hoặc có các mối lo ngại khác về sức khỏe. 
Bạn phải tuân theo hướng dẫn của cán bộ Y tế hoặc cán bộ Bảo vệ Sức khỏe trong thời gian lưu trú. 
Cũng như xét nghiệm COVID-19, bạn cũng sẽ phải được đánh giá sức khỏe. Nếu được yêu cầu sử dụng 
/ bận thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) như khẩu trang (được cung cấp cho bạn) bất kỳ lúc nào trong thời 
gian lưu trú, bạn phải làm như vậy.

Bạn sẽ được xét nghiệm COVID-19 ít nhất ba lần

Ngày 0/1: Nếu bạn đến từ bất kỳ nơi nào khác ngoại trừ Nam Cực và hầu hết các đảo ở 
Thái Bình Dương, bạn sẽ được xét nghiệm COVID-19 trong vòng 24 giờ sau khi đến cơ sở 
(ngày 0/1). Bạn được yêu cầu ở trong phòng của bạn cho đến khi xét nghiệm của bạn 
có kết quả âm tính.

Ngày 3: Chúng tôi xét nghiệm vào khoảng ngày 3, vì thời gian trung bình mà hầu hết mọi 
người phát triển nhiễm trùng sau khi tiếp xúc với vi rút là 5 ngày, và chúng tôi có tính sẵn 
2 ngày đi lại.

Ngày 12: Sau đó, chúng tôi xét nghiệm lại vào khoảng ngày 12, vì ở một số người nhiễm 
trùng có thể lâu hơn mới phát triển. Xét nghiệm này cũng là một trong những bước kiểm 
tra mà chúng tôi sử dụng để xác định xem một người có nguy cơ mắc bệnh thấp và có thể 
rời khỏi cơ sở sau 14 ngày hay không. 

Bạn được yêu cầu xét nghiệm vào ngày 0/1, 3 và 12 ngay cả khi bạn không có triệu chứng bệnh. 
Bạn cũng có thể được xét nghiệm vào các thời điểm khác nếu bạn có bất kỳ triệu chứng nào của 
COVID-19.

Kiểm tra sức khỏe và 
xét nghiệm COVID-19
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Xét nghiệm phết dịch mũi họng
Xét nghiệm này bao gồm việc phết dịch từ phía sau mũi của bạn (xét nghiệm dịch mũi họng).  
Đối với hầu hết mọi người, cảm giác này giống như nhột nhột, một số người khác thì thấy hơi khó chịu, 
nhưng nó không gây hại gì. Mất khoảng 10 giây để lấy mẫu. Trẻ em cũng được yêu cầu xét nghiệm phết 
dịch mũi họng. Trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi không bắt buộc phải làm xét nghiệm phết dịch mũi họng, trừ 
khi các bé có triệu chứng hoặc có tiếp xúc gần gũi với ca bệnh đã được xác nhận hoặc với người có khả 
năng bị bệnh. Trong mọi trường hợp, biểu hiện lâm sàng sẽ quyết định có xét nghiệm hay không.
Sau đó, mẫu thử được gửi đến phòng thí nghiệm và kiểm tra xem nó có chứa bất kỳ gen nào từ vi rút 
SARS-CoV-2, vi rút gây ra COVID-19, hay không.
Xem Phụ lục 1 để biết thêm thông tin về xét nghiệm và kết quả.

Nếu bạn từ chối xét nghiệm
Bằng cách xét nghiệm, bạn đang giúp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 và bảo vệ bản thân, những 
người thân yêu của bạn và cộng đồng New Zealand không mắc phải vi rút này. 
Chúng tôi tôn trọng quyền từ chối xét nghiệm của bạn, tuy nhiên để bảo vệ tất cả người dân New 
Zealand không bị COVID-19, nếu bạn từ chối xét nghiệm hoặc không được coi là có rủi ro thấp, thời gian 
cách ly của bạn có thể lên đến 28 ngày.

Nếu bạn có bất kỳ triệu chứng bệnh nào
Điều quan trọng là bạn phải trung thực về sức khỏe của bạn trong thời gian bạn ở trong cơ sở cách ly 
có quản lý. Đây là cách tốt nhất để quản lý các nhu cầu về sức khỏe và phúc lợi của bạn. Một đội ngũ 
chuyên viên y tế luôn sẵn sàng túc trực tại cơ sở của bạn. 
› Nếu bạn cảm thấy không khỏe, vui lòng ở trong phòng của bạn và gọi điện thoại cho các nhân viên 

của cơ sở. Họ sẽ tư vấn những gì cần làm tiếp theo. 
› Nếu tại bất kỳ thời điểm nào trong thời gian lưu trú, bạn xuất hiện bất kỳ triệu chứng COVID-19 nào như 

sốt, ho, khó thở hoặc đau họng hoặc có các triệu chứng ít phổ biến hơn như tiêu chảy, nhức đầu, đau cơ, 
buồn nôn / ói mửa, hoặc lẫn trí / khó chịu, vui lòng ở trong phòng của bạn và cho nhân viên của cơ sở biết 
ngay lập tức thông qua điện thoại. Họ sẽ sắp xếp để bạn được đánh giá bởi chuyên viên y tế của cơ sở.

Các ca bệnh COVID-19 được xác nhận trong 
cơ sở
Nếu bất kỳ ai trong cơ sở của bạn bị nghi ngờ mắc COVID-19, bạn sẽ được yêu cầu ở lại phòng của bạn 
cho đến khi có thông báo khác. Chúng tôi hiểu điều này có thể gây khó chịu nhưng sự an toàn của 
bạn là ưu tiên của chúng tôi. Những người có kết quả xét nghiệm dương tính sẽ được cách ly trước khi 
chuyển đến khu vực hoặc cơ sở kiểm dịch.
Nếu bạn được xác định là dương tính với COVID-19 trong thời gian ở trong cơ sở cách ly có quản lý (hoặc 
có tiếp xúc gần gũi với một ca bệnh), đặc biệt nếu điều đó xảy ra ở giai đoạn sau của quá trình cách ly, 
bạn có thể phải cách ly lâu hơn 14 ngày. 
Chúng tôi cũng có thể gia hạn thời gian lưu trú của bạn nếu phát hiện bất kỳ ca bệnh nào trong cơ sở 
cần điều tra thêm. Điều này là để giảm nguy cơ COVID-19 xâm nhập vào cộng đồng.

Giữ khoảng cách vật lý 2 mét với những người khác trong thời gian lưu trú và tránh tiếp xúc gần 
gũi với bất kỳ ai không thuộc vùng an toàn của bạn sẽ giúp bảo vệ bạn.

Cách thức rửa tay sạch sẽ

Làm ướt tay bằng nước và thoa đủ xà 
phòng lên khắp các bề mặt bàn tay

Xoa / chà xát hai lòng bàn tay với 
nhau, xoa lên đến và bao gồm cả  

cổ tay

Lòng bàn tay phải trên mặt sau tay 
trái với các ngón tay được đan vào 

nhau và ngược lại

Lòng bàn tay với lòng bàn tay với các 
ngón tay được đan vào nhau

Mặt sau các ngón tay với lòng bàn tay 
của tay kia với các ngón tay đan  

vào nhau

Chà xát xoay tròn ngón tay cái bên 
trái được giữ trong lòng bàn tay phải 

và ngược lại

Chà xát xoay tròn kỹ, với các ngón tay 
của bàn tay phải khép lại, trong lòng 

bàn tay trái và ngược lại

Rửa / xả sạch tay của bạn  
bằng nước

Lau khô tay hoàn toàn bằng  
khăn giấy

1

4

7

2

5

8 9

3

6

40-60 giây

2120 21



C 
H

 VÀ PH
C L

I T
M

 TH
N

Chăm sóc sức khỏe và phúc lợi tâm thần 
của bạn 
Việc cảm thấy không ổn trong suốt 
thời gian cách ly là điều bình thường. 
Đến New Zealand và không thể làm 
những gì bạn muốn ngay lập tức thì 
không hề dễ chịu. Cảm giác buồn, 
đau khổ, lo lắng, bối rối hoặc âu lo là 
điều dễ hiểu. 
Đây là thời điểm khó khăn và thử 
thách. Mọi người sẽ phản ứng 
khác nhau: một số người có thể 
thấy khó khăn hơn những người 
khác. Vì vậy, điều quan trọng là 
phải chăm sóc sức khỏe tâm thần, 
cũng như sức khỏe thể chất của 
bạn.
Để giúp bạn vượt qua một cách tốt 
nhất có thể, chúng tôi đã đưa ra một 
vài mẹo đơn giản.

Quãng thời gian khó khăn ảnh hưởng đến mỗi 
người trong chúng ta theo các cách khác nhau. 
Thiết lập những hành động đơn giản này vào 
cuộc sống hàng ngày của chúng ta thực sự có thể 
hữu ích và có thể tạo ra sự khác biệt lớn cho bạn 
bè và gia đình (whānau) của chúng ta.

Sức khỏe và phúc lợi 
tâm thần

IT'S Ka 
pAi tO 
jUsT KeEp 
sWiMmInG

allright.org.nz

Tough times a�ect each of us di�erently. Building 
these simple actions into our everyday lives can 
really help, and can make a big di�erence to our 
friends and whānau.

Connect / Me whakawhanaunga
Talk and listen, be there, keep in touch.  
Our relationships can really top us up.
Me korero, me whakarongo, me whakawātea  
i a koe, me rongo i te whanaungatanga.

Give / Tukua
Share a smile, kind word or gesture.  
Kindness boosts the way we feel too.
Me aro tonu ki ngā mea māmā noa,  
i ngākau harikoa ai koe.

Keep learning / Me ako tonu
Try new things or enjoy a favourite pastime.  
Be curious. Go for it!
Awhitia te wheako hou, kimihia ngā ara hou,  
me ohorere koe i a koe anō.

Take notice / Me aro tonu
Tune in. Notice the little things.  
Take a moment to breathe.
Te wā ki a koe, ō kupu, ko koe tonu

Be active / Me kori tonu
Moving our body can move our mood.  
Just do what you can – every bit counts.
Whāia te mea ka taea e koe, kia pārekareka  
tāu i whai ai, kia pai ake ō piropiro.

Find wellbeing ideas and  
share your own at: allright.org.nz
Tìm các ý tưởng về hạnh phúc và chia sẻ ý 
tưởng của riêng bạn tại: allright.org.nz

Kết nối / Me whakawhanaunga
Nói chuyện và lắng nghe, ở đó, giữ liên lạc.
Các mối quan hệ của chúng ta thực sự có thể giúp 
chúng ta thăng hoa.
Me kōrero, me whakarongo, me whakawātea
i a koe, me rongo i te whanaungatanga.

Cho tặng / Tukua
Chia sẻ một nụ cười, lời nói hoặc cử chỉ tử tế.
Lòng tốt cũng thúc đẩy cách chúng ta cảm nhận.
Me aro tonu ki ngā mea māmā noa,
i ngākau harikoa ai koe.

Tiếp tục học hỏi / Me ako tonu
Thử những điều mới hoặc tận hưởng một thú tiêu 
khiển yêu thích.
Tò mò. Cứ thử đi!
Awhitia te wheako hou, kimihia ngā ara hou,
me ohorere koe i a koe anō.

Chú ý / Me aro tonu
Điều chỉnh. Chú ý những điều nhỏ nhặt.
Hãy dành một chút thời gian để thở.
Te wā ki a koe, ō kupu, ko koe tonu.

Năng động / Me kori tonu
Việc di chuyển cơ thể của chúng ta có thể thay đổi tâm 
trạng của chúng ta.
Chỉ làm những gì bạn có thể; từng chút một đều có giá trị.
Whāia te mea ka taea e koe, kia pārekareka
tāu i whai ai, kia pai ake ō piropiro.
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Không sao cả khi cần nhờ vả
Không sao cả nếu bạn đang cố gắng ngày qua ngày. He waka eke noa – chúng ta cùng nhau vượt qua 
đại dịch.
Nhiều tāngata / người thấy rằng kōrero (hội thoại, gặp mặt) hoặc talanoa / nói chuyện với một người 
hỗ trợ thực sự có thể có ích.
Đội ngũ y tá có giấy phép hành nghề trực tại cơ sở của bạn luôn sẵn sàng 24 giờ một ngày, 7 
ngày một tuần để hỗ trợ bạn, nếu bạn bắt đầu lo lắng về sức khỏe thể chất hoặc tâm thần của bạn 
hoặc có bất kỳ nhu cầu sức khỏe cụ thể nào. Bạn cũng có thể gặp bác sĩ lâm sàng về sức khỏe tâm 
thần tại cơ sở của bạn với sự hỗ trợ của y tá có giấy phép hành nghề trực tại cơ sở của bạn nếu cần.
Chúng tôi đã tổng hợp một danh sách các dịch vụ có ích mà bạn có thể tiếp cận cũng như các trang 
web và ứng dụng mà bạn có thể sử dụng để chăm sóc sức khỏe của bạn. 

Xin lưu ý rằng các tài nguyên được liệt kê dưới đây nhằm mục đích tư vấn cụ thể về phúc 
lợi. Đối với tất cả các câu hỏi và thắc mắc liên quan đến cơ sở hoặc thời gian lưu trú của 
bạn, bạn phải liên hệ với các nhân viên tại chỗ.

HỖ TRỢ QUA ĐIỆN THOẠI VÀ TIN NHẮN

Gọi 1737 
Gọi hoặc nhắn tin cho Telehealth theo số 1737 
để nói chuyện với một người tư vấn đã qua đào 
tạo để được hỗ trợ nếu bạn cảm thấy đau buồn, 
lo lắng, đau khổ hoặc khi cần được hỗ trợ về sức 
khỏe tâm thần. Dịch vụ này được cung cấp miễn 
phí 24 giờ 1 ngày, 7 ngày/tuần. 

Đường dây Lifeline (ngăn ngừa tự tử) 
Gọi 0800 543 354 hoặc nhắn tin HELP (4357) để nói 
chuyện với nhân viên tư vấn hoặc tình nguyện viên 
đã qua đào tạo. 

Samaritans  
Gọi 0800 726 666 để có người lắng nghe bạn. Depression Helpline (Đường dây trợ giúp trầm cảm) 

Gọi 0800 111 757 hoặc nhắn tin miễn phí 4202 để nói 
chuyện với một nhân viên tư vấn đã qua đào tạo.

Dịch vụ gia đình châu Á 
Gọi 0800 862 342 để tiếp cận trợ giúp bằng mười ngôn ngữ, bao gồm tiếng Phổ thông, tiếng Quảng 
Đông, tiếng Hàn, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Nhật, tiếng Hindi, tiếng Gujarati, tiếng Marathi và tiếng Anh.
Đường dây trợ giúp này cung cấp các dịch vụ miễn phí và bảo mật trên toàn quốc từ Thứ Hai đến Thứ 
Sáu, từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối. 

Đường dây trợ giúp cai bia, rượu, chất cấm 
Gọi 0800 787 797 hoặc nhắn tin miễn phí 8681 
hoặc trò chuyện trực tuyến tại alcoholdrughelp.
org.nz để được hỗ trợ các vấn đề về bia, rượu, 
chất cấm.

OUTLine NZ Gọi 0800 688 5463 để được hỗ trợ 
miễn phí, bí mật về LGBTIQ+ từ một tình nguyện 
viên đã qua đào tạo. Dịch vụ này hoạt động từ 6 
giờ chiều đến 9 giờ tối mỗi ngày. 

CÁC CÔNG CỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TÂM THẦN TRỰC TUYẾN 

GIÚP:  
Sức khỏe tâm thần hàng ngày, đương đầu với các tình huống 
không chắc chắn, căng thẳng, lo lắng, ngủ không ngon, không 
phát triển tốt

Ứng dụng Mentemia cung cấp hướng dẫn về sức khỏe tâm thần cho 
bạn sau khi tìm hiểu sơ bộ về bạn thông qua một bài kiểm tra tính 
cách và những lĩnh vực trọng tâm của bạn, như ngủ ngon hơn, bớt 
căng thẳng, hoặc giúp hỗ trợ người thân. Các video giới thiệu về Ngài 
John Kirwan và những cách mà ông tiếp cận cuộc sống giúp ích cho 
ông ấy hàng ngày.

www.mentemia.com/covid-19

GIÚP:  
Bớt cô đơn và cô lập, Hiểu bản thân chúng ta hơn, Thay đổi hành 
vi, Cách thức quản lý tâm trạng, các Chiến lược để quản lý những 
lo âu

Melon có một cộng đồng trực tuyến, nơi bạn có thể tương tác ẩn 
danh với những người khác đang gặp phải các vấn đề tương tự với 
bạn và kết nối với một nhóm nhân viên hỗ trợ. Ngoài ra còn có một 
tạp chí sức khỏe, các tài nguyên, bài tập sức khỏe và hội thảo trên 
web. He waka eke noa – chúng ta cùng nhau vượt qua đại dịch.

www.melonhealth.com/covid-19

GIÚP:  
Bớt lo lắng và căng thẳng, Tự tin, Tự nhận thức bản thân, Kỹ năng 
giải quyết vấn đề, Kết nối với những vấn đề quan trọng, Ngủ 
ngon, Thư giãn

‘Staying on Track’ là một khóa học trực tuyến miễn phí giúp bạn học 
cách đối phó với lo lắng và căng thẳng khi mọi thứ trở nên khó khăn. 
Tiếp cận với các chiến lược và kỹ năng đã được kiểm chứng, dễ sử 
dụng mà bạn sẽ học được từ một nhà trị liệu, trong không gian riêng 
tư tại nhà riêng của bạn, bất cứ lúc nào phù hợp với bạn.

www.justathought.co.nz/covid19
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Cùng nhau vượt qua (‘getting through together’) là một chiến dịch 
chăm sóc sức khỏe tâm thần tập trung vào những điều tất cả chúng 
ta có thể làm để duy trì sức khỏe tâm thần của chúng ta trong đại dịch 
COVID-19, gồm những mẹo vặt thực tế để chăm sóc bản thân và gia 
đình của bạn.

www.allright.org.nz/campaigns/ge�ing-through-together

‘Sparklers at Home’ là một bộ công cụ trực tuyến dành cho phụ 
huynh, có đầy đủ các hoạt động thú vị hỗ trợ hạnh phúc của học sinh 
tiểu học và trung học.

www.sparklers.org.nz/parenting

Whakatau Mai: Các buổi hướng dẫn hạnh phúc (The Wellbeing 
Sessions) là các sự kiện cộng đồng, trực tuyến, miễn phí mà bạn có 
thể tham gia theo thời gian thực. Hãy truy cập trang web để đăng ký 
tham gia nhằm hỗ trợ hạnh phúc của bạn và kết nối với những người 
có cùng suy nghĩ.

www.wellbeingsessions.nz

Trang web của Bộ Y tế có các thông tin, tài nguyên, công cụ và ứng 
dụng miễn phí để hỗ trợ sức khoẻ tâm thần của bạn, cũng như thông 
tin về các tổ chức có thể giúp đỡ nếu bạn cần được hỗ trợ thêm.

www.health.govt.nz/covid-19-mental-wellbeing

HỖ TRỢ SỨC KHỎE TÂM THẦN CHO TRẺ EM VÀ THANH THIẾU NIÊN 

The Lowdown
‘The Lowdown’ là một trang web giúp các bạn trẻ New 
Zealand nhận biết và hiểu về vấn đề trầm cảm hoặc lo âu.
www.thelowdown.co.nz

Đường dây 
Youthline (thanh 
thiếu niên)

Đường dây thanh thiếu niên làm việc với những người 
trẻ tuổi, gia đình của họ và những người hỗ trợ người trẻ 
tuổi. Họ cung cấp dịch vụ hỗ trợ miễn phí 24/7 cho những 
người trẻ tuổi.
www.youthline.co.nz

Kidsline (dành cho 
những người dưới 
18 tuổi) 

KIDSLINE là dịch vụ tư vấn dành cho tất cả trẻ em từ 18 
tuổi trở xuống. 
www.lifeline.org.nz/services/kidsline

Nếu bạn dưới 18 tuổi, chúng tôi sẽ giúp bạn và whānau (gia đình) / cha mẹ / người giám hộ của bạn để 
làm cho việc lưu trú của bạn thoải mái và an toàn. Có thể có một số điều khoản đặc biệt, ví dụ như để 
tạo điều kiện cho việc làm bài ở trường. 

Tài nguyên học tập
Bạn có thể truy cập Home Learning TV tại tvnz.co.nz theo yêu cầu. Có hơn 300 buổi phát sóng 
chứa đựng các bài học được thiết kế cho tất cả các lứa tuổi nhà trẻ và nhà trường phổ thông. 
Ngoài ra còn có một loạt các tài nguyên học tập và chăm sóc sức khỏe tại  
learningfromhome.govt.nz. 

Bạn cũng có thể xin cho cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn tham gia cùng bạn trong cơ sở 
cách ly có quản lý thông qua quy trình miễn trừ. Thông tin về các trường hợp miễn trừ nằm ở 
trang 31 của tài liệu này.

HỖ TRỢ ĐỂ CẢM THẤY AN TOÀN, KHÔNG BỊ BẠO LỰC

New Zealand xem xét các vấn đề bạo lực gia đình và bạo lực tình dục rất nghiêm trọng. Không ai phải 
cảm thấy sợ hãi hoặc bị người khác làm hại. Trợ giúp có sẵn cho tất cả người lớn và trẻ em. 

Gọi 111 
Nếu bạn đang gặp nguy hiểm tức thì, hãy gọi 
Cảnh sát theo số 111. Nếu bạn không thể nói 
chuyện, hãy nghe tùy chọn quay số 55; làm vậy 
sẽ kết nối bạn trực tiếp đến Cảnh sát. 

Đường dây trợ giúp về bạo lực gia đình ‘It’s 
not OK’ 
Đường dây thông tin về bạo lực gia đình 
0800 456 450 cung cấp thông tin và hoạt động 
bảy ngày một tuần, từ 9 giờ sáng đến 11 giờ tối. 

An toàn để nói chuyện (‘Safe to talk’) 
Đường dây trợ giúp quốc gia về xâm hại tình 
dục có thể truy cập được qua điện thoại và 
internet. Gọi 0800 044 334

Nơi ẩn náu của phụ nữ (Women’s refuge) 
Hỗ trợ và giúp đỡ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực 
trong gia đình.
Gọi 0800 733 843 hoặc truy cập  
womensrefuge.org.nz 

He Waka Tapu 

Đường dây Heybro được thiết lập cho những 
người đàn ông cảm thấy họ sắp làm hại một người 
thân yêu hoặc thành viên trong gia đình (whānau). 
Hoạt động 24/7 để lắng nghe và giúp đỡ.
Gọi 0800 439 276 hoặc truy cập 
www.hewakatapu.org.nz

What’s Up

‘What’s Up’ là một đường dây dịch vụ trợ giúp 
tư vấn và trò chuyện trên web miễn phí, có sẵn 
trên toàn quốc dành cho trẻ em và thiếu niên.
Dịch vụ này hoạt động từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 
12 giờ trưa - 11 giờ tối và Thứ Bảy / Chủ nhật từ 
3 giờ chiều - 11 giờ tối. 
Gọi 0800 942 8787 hoặc truy cập whatsup.co.nz 2726
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Mô hình sức khỏe toàn diện của người Maori, Te Whare Tapa 
Whā, nhắc nhở bạn quan tâm đến tất cả các khía cạnh khác 
nhau của cuộc sống để hỗ trợ sự hạnh phúc của bạn.
Te whare tapa whā là một mô hình về 4 thước đo của hạnh phúc được phát triển bởi 
Ngài Mason Durie vào năm 1984 để đưa ra quan điểm của người Maori về sức khỏe. 
Với 4 bức tường, wharenui (nhà hội họp) là biểu tượng của bốn thước đo này. Mối 
liên hệ của wharenui với whenua (đất đai) tạo thành nền tảng cho bốn chiều khác.

Bằng cách nuôi dưỡng và tăng cường tất cả các chiều, bạn hỗ trợ sức 
khỏe và sự hạnh phúc của bạn, cũng như sức khỏe và hạnh phúc của 
whānau (gia đình) của bạn.

Te Whare Tapa Whā
Mô hình sức khỏe toàn diện của người Maori

Te taha whānau
Sức khỏe gia đình

Te taha hinengaro
Sức khoẻ tâm thần 

Te taha wairua
Sức khỏe tinh thần

Te taha tinana
Sức khoẻ thể chất

HỖ TRỢ PHÚC LỢI

Có sẵn trợ giúp nếu bạn cần thông tin thiết yếu hoặc các dịch vụ hỗ trợ, bao gồm cả việc xin hỗ trợ tài 
chính (và các hỗ trợ khác mà bạn có thể cần). 
Bộ Phát triển Xã hội (MSD) có thể giúp đỡ theo nhiều cách thức và trong các tình huống khác nhau. Bạn 
cũng có thể nhờ nhân viên của cơ sở giới thiệu bạn. Bạn nên sớm cân nhắc các lựa chọn của bạn trong thời 
gian lưu trú sao cho các hỗ trợ sẽ sẵn sàng dành cho bạn nếu bạn cần chúng khi bạn rời cơ sở. 

Việc làm 
Nếu bạn cần việc làm khi rời khỏi cơ sở, có những 
công cụ trực tuyến kết nối nhà tuyển dụng với 
những người đang tìm việc. 
Khi bạn tìm thấy một công việc mà bạn quan tâm, 
sẽ có trợ giúp để bạn nộp đơn hoặc nói chuyện với 
nhà tuyển dụng. Ngoài ra còn có trợ giúp về đào 
tạo và kinh nghiệm làm việc, trợ giúp làm lý lịch, 
thư xin việc cho bạn hoặc điền đơn. 
Để biết thêm thông tin, hãy truy cập:  
www.jobs.govt.nz hoặc  
www.workandincome.govt.nz/work

Nhà ở 
Mọi người đều xứng đáng có một chỗ ở an toàn và 
lành mạnh để sống. Nếu bạn không có nơi nào để 
ở sau khi bạn rời khỏi cơ sở cách ly, có thể có sẵn 
những trợ giúp để tìm chỗ ở cho bạn. Liên hệ với 
Bộ Phát triển Xã hội riqc@msd.govt.nz 
Mọi thông tin khác vui lòng truy cập:  
www.workandincome.govt.nz 

Tài chính
Nếu bạn không có việc làm hoặc không thể làm 
việc trong tương lai gần, bạn có thể nhận được 
một khoản trợ cấp hoặc một số trợ giúp tài 
chính. 
Để biết thêm thông tin về những hỗ trợ tài 
chính nào bạn có thể nhận được, hãy truy cập 
check.msd.govt.nz 

Chi phí đi lại 
Có thể có trợ giúp nếu bạn cần hỗ trợ chi phí đi 
lại để trở về nhà. Bạn không cần phải là người 
đang hưởng trợ cấp. Gửi email cho chúng tôi 
theo địa chỉ riqc@msd.govt.nz 

Thông tin về thuế từ IRD (Cơ quan Thuế)
Mã số thuế (IRD number) của bạn giúp bạn theo dõi các khoản thuế bạn phải trả và nhận được các 
quyền lợi phù hợp. Mỗi người có một mã số thuế duy nhất. Cho dù bạn đã từng có mã số thuế trước đây 
nhưng không nhớ hoặc là người mới đến New Zealand, chúng tôi đều có thể trợ giúp.
MyIR là dịch vụ trực tuyến an toàn của chúng tôi và nó có thể được sử dụng để làm những việc như cập 
nhật thông tin liên hệ của bạn, khai thuế và gửi tin nhắn cho chúng tôi; hiện nay hầu hết người New 
Zealand (Kiwi) đều có myIR. 
Nếu bạn là công dân của NZ hoặc Úc, hoặc có giấy phép định cư tại NZ và hiện có mặt tại NZ và bạn có 
con dưới 18 tuổi đang được bạn chăm sóc, bạn có thể đủ điều kiện nhận các khoản tiền hỗ trợ nuôi con 
(working for families payments) để giúp bạn chăm lo cho các con. 
Để nhận lãnh hoặc chi trả tiền cấp dưỡng của các con, hãy xem nội dung trên trang web tương đối mới 
của chúng tôi dành cho các gia đình.  
Nếu bạn phải trả tiền cấp dưỡng các con, hãy liên hệ với chúng tôi để thảo luận về nghĩa vụ của bạn.
Để biết thêm thông tin về những cách thức mà cơ quan Thuế có thể giúp bạn ổn định cuộc sống, hãy truy 
cập ird.govt.nz/welcome-home.
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Chi phí cách ly có quản lý
Chính phủ thu hồi một số chi phí cho việc cách ly có quản lý để chia sẻ gánh nặng tài chính theo cách 
phản ánh công bằng những lợi ích cho cả công chúng New Zealand khi có một hệ thống vững chắc và 
cả những người rời đi và nhập cảnh vào đất nước. 

Ai sẽ phải trả tiền? 
Nếu bạn là công dân hoặc thường trú dân của New Zealand, bạn sẽ phải trả chi phí nếu:
› bạn đã rời New Zealand trước 12 giờ 01 phút sáng ngày 11 tháng 8 năm 2020 và

- hiện đang trở về New Zealand sau 12 giờ 01 phút sáng ngày 1 tháng 6 năm 2021 và
- ở lại NZ trong khoảng thời gian dưới 180 ngày (trước đây là 90 ngày).

› bạn rời New Zealand vào lúc hoặc sau 12 giờ 01 phút sáng ngày 11 tháng 8 năm 2020 (khi các quy 
định bắt đầu có hiệu lực), ngay cả khi bạn sẽ ở lại NZ lâu hơn 180 ngày

› bạn là người có thị thực (visa) tạm thời, bất kể thời điểm bạn nộp đơn xin hoặc được cấp thị thực
› bạn nhập cảnh như là một trường hợp ngoại lệ của biên giới với tư cách là một nhân viên quan 

trọng hoặc nhân viên y tế quan trọng. 

Chi phí cách ly là bao nhiêu?
Đối với công dân New Zealand, người có thị thực định cư, và các nhân viên y tế quan trọng, các 
khoản phí là:

Người đầu tiên hoặc duy nhất trong phòng (cho dù đó là người lớn hay trẻ em) $3.100

Mỗi người lớn thêm vào $950

Mỗi trẻ em thêm vào (từ 3 - 17 tuổi) ở chung phòng, tất cả đã bao gồm thuế GST. $475

Trẻ em dưới 3 tuổi không tính phí. Lưu ý: trẻ em dưới 3 tuổi không được ở trong phòng một mình.

Nếu bạn phải trả tiền, bạn sẽ được tính phí theo từng phòng.

Đối với những người có thị thực tạm thời (bao gồm người lao động quan trọng khác, người có 
thị thực làm việc và người có thị thực sinh viên quốc tế), các khoản phí là:

Người đầu tiên hoặc duy nhất trong phòng $5.520

Mỗi người lớn thêm vào $2.990

Mỗi trẻ em thêm vào (từ 3 - 17 tuổi) ở chung phòng, tất cả đã bao gồm thuế GST. $1.610

Trẻ em dưới 3 tuổi được miễn phí nếu ở cùng phòng với người khác.

Chi phí và miễn 
trừ cách ly

Nếu bạn được yêu cầu thanh toán các khoản phí cách ly có quản lý, bạn sẽ nhận được hóa đơn 
sau khi rời khỏi cơ sở cách ly có quản lý. Hóa đơn sẽ giải thích các phương thức thanh toán, các 
tùy chọn và thời gian bạn phải thanh toán. 
Bạn không thể thanh toán tại cơ sở cách ly có quản lý.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.miq.govt.nz/charges

Miễn trừ và bớt giảm
Miễn trừ (exemption) là dành cho những người không phải trả tiền cho việc cách ly và kiểm dịch có 
quản lý của họ. 
Bớt giảm (waiver) là dành cho những người có trách nhiệm phải trả phí cho việc cách ly và kiểm dịch có 
quản lý của họ, nhưng có thể xin để được bớt giảm một phần hoặc toàn bộ chi phí. 

Ai được miễn trừ không phải trả phí? 
› Người New Zealand và sẽ cư trú tại New Zealand trong 90 ngày hoặc lâu hơn (nếu họ nhập cảnh 

trước ngày 1 tháng 6 năm 2021) hoặc 180 ngày hoặc lâu hơn (nếu họ nhập cảnh từ ngày 1 tháng 6 
năm 2021), miễn là họ không rời New Zealand vào lúc hoặc sau 12 giờ 01 phút sáng ngày 11 tháng 8 
năm 2020. 

› Bạn đời (partner), trẻ em dưới 18 tuổi và người giám hộ hợp pháp và đang cách ly hoặc đi chung với 
một thành viên trong gia đình mà thành viên đó được miễn trừ không phải trả phí (trừ khi họ nhập 
cảnh như là một ngoại lệ của biên giới với tư cách là người lao động quan trọng, hoặc người được 
miễn trừ không phải trả phí chỉ vì người đó dưới 3 tuổi).

› Người ở New Zealand chuyển vào cơ sở cách ly có quản lý để chăm sóc cho người được miễn trừ 
không phải trả phí. 

› Người tị nạn, bao gồm người xin tị nạn, người được bảo vệ và những người nộp đơn xin ở lại NZ 
theo diện nhập cư đặc biệt dành cho nạn nhân của bạo lực gia đình, khi họ nhập cảnh vào New 
Zealand lần đầu tiên. 

› Bất kỳ ai nhập cảnh vào New Zealand sau khi chuyển viện bằng máy bay y tế hoặc cứu hộ trên biển. 
› Bệnh nhân đến New Zealand theo chương trình Nhóm Điều trị Chi phí Cao của Bộ Y tế hoặc chương 

trình Điều trị Y tế New Zealand của Bộ Ngoại giao và Thương mại. 
› Công dân New Zealand thường trú tại Quần đảo Cook, Niue hoặc Tokelau đang đến New Zealand để 

điều trị y tế. 
› Công dân New Zealand thường trú tại Quần đảo Cook, Niue hoặc Tokelau, đi từ một nước thứ ba 

qua New Zealand (lưu trú dưới 90 ngày) để quay trở lại Quần đảo Cook, Niue hoặc Tokelau (lưu trú ít 
nhất 180 ngày). 

› Những người bị trục xuất về New Zealand, được định nghĩa là "tội phạm hồi hương" theo Đạo luật 
về hồi hương tội phạm (Quản lý và Thông tin) năm 2015 và bất kỳ công dân New Zealand nào bị trục 
xuất khỏi Úc.

› Các nhà ngoại giao và nhân viên lãnh sự, bao gồm gia đình của họ, và các đại diện chính thức của 
chính phủ nước ngoài. 

Nếu tình huống của bạn khớp với một trong những lý do nêu trên, vui lòng cho nhân viên của cơ sở biết. 

Ai có thể nộp đơn xin bớt giảm (waiver)? 
Bất kỳ được cách ly có quản lý đều có thể nộp đơn xin bớt giảm các khoản phí (trừ trường hợp bạn 
nhập cảnh vào New Zealand với tư cách “một nhân viên quan trọng khác”). Mỗi đơn xin sẽ được xem 
xét theo từng trường hợp cụ thể.
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Việc bớt giảm có thể được phê duyệt trong các trường hợp khó khăn tài chính quá mức hoặc các 
trường hợp đặc biệt khác. Điều này có thể bao gồm: 
› Một người New Zealand được cách ly có quản lý vì họ rời New Zealand để đi cùng một người khác 

trở lại New Zealand và người khác đó bị tàn tật hoặc không thể tự mình trở lại NZ và người khác đó 
không phải trả tiền cho việc cách ly có quản lý của họ.

› Người cần đi đến hoặc đi từ New Zealand để được điều trị y tế.
› Các lý do nhân đạo khác, bao gồm khi một người đi thăm người thân bị bệnh nặng hoặc sắp chết 

hoặc tham dự đám tang hoặc tangihanga (bất kể ở New Zealand hay ở nước ngoài).

Có thể xin bớt giảm phí trước khi xuất cảnh, trong khi và sau khi lưu trú ở cơ sở cách ly có quản lý. 
Để biết thêm thông tin về những người có thể nộp đơn xin bớt giảm và những giấy tờ hỗ trợ cần thiết 
cần thiết để hỗ trợ đơn xin, vui lòng truy cập www.miq.govt.nz/charges. 

Cách thức nộp đơn xin bớt giảm 
Để xin bớt giảm, bạn sẽ cần phải điền vào biểu mẫu xin bớt giảm chi phí tại trang web  
www.miq.govt.nz/charges. Ngay sau khi bạn điền xong biểu mẫu này, hãy đảm bảo rằng bạn đã 
nộp kèm các tài liệu hỗ trợ cần thiết để hỗ trợ đơn xin của bạn.

Miễn trừ khỏi phải cách ly có quản lý
Miễn trừ khỏi phải cách ly có quản lý chỉ được chấp thuận trong rất ít trường hợp. Đơn xin miễn trừ 
được xem xét theo từng trường hợp cụ thể và tiêu chuẩn để được chấp thuận là rất cao. Việc miễn trừ 
sẽ chỉ được chấp thuận khi chúng tôi có thể tin tưởng rằng nguy cơ lây truyền bệnh là rất thấp.
Nói chung, cần có xét nghiệm COVID-19 ngày 3 và ngày 12 âm tính và đánh giá sức khỏe đầy đủ trước 
khi bạn có thể được xem xét miễn trừ. Có thể khó được miễn trừ hơn nếu bạn xuất cảnh từ, quá cảnh 
hoặc gần đây đã đi đến một quốc gia có nguy cơ cao về bệnh COVID-19.
Hầu hết các trường hợp miễn trừ được cấp để bạn có thể đi cùng trẻ vị thành niên không có người đi 
cùng, cấp cho những người đang trung chuyển / quá cảnh, hoặc cho những người có bệnh cần được 
chăm sóc ở bệnh viện.
Việc miễn trừ cho các trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như thăm thân nhân sắp chết chỉ được chấp 
thuận khi rủi ro sức khỏe cộng đồng được đánh giá là rất thấp và có thể quản lý được. Trong một số ít 
trường hợp, việc miễn trừ được chấp thuận trong một khoảng thời gian tạm thời và bạn sẽ cần phải 
trở lại cơ sở cách ly có quản lý để hoàn thành 14 ngày của bạn.
Để biết thêm thông tin về quy trình xin miễn trừ và để xin miễn trừ, vui lòng truy cập  
www.miq.govt.nz/exemptions.

Nếu bạn được tạm thời cho phép rời khỏi cơ sở cách ly có quản lý, bạn vẫn cần phải hoàn 
thành tối thiểu 14 ngày cách ly kể từ khi bạn đến New Zealand. 
Sẽ không được miễn trừ nếu bạn phát triển các triệu chứng của COVID-19 trong thời gian 
bạn ở trong cơ sở cách ly có quản lý và đã được chuyển đến cơ sở kiểm dịch. 

Rời khỏi cơ sở cách ly sau 14 ngày
Theo luật, bạn phải ở trong cơ sở cách ly tối thiểu 14 ngày. Điều này bắt đầu từ ngày và giờ bạn đến 
New Zealand.
Ví dụ, nếu bạn đến vào lúc 11 giờ trưa giờ New Zealand (NZT) vào ngày 1 tháng 1, ngày và giờ rời khỏi 
cơ sở cách ly của bạn sẽ là 11 giờ trưa giờ NZ vào ngày 15 tháng 1, tức là sau khi bạn hoàn thành đủ 14 
ngày cách ly. Ngày bạn đến được tính là 'Ngày 0'.

Có sẵn kế hoạch đi lại 
Điều quan trọng là bạn phải rõ ràng về nơi bạn sẽ đến khi hoàn thành cách ly. Nhân viên của cơ sở 
sẽ gọi cho bạn để thảo luận về kế hoạch đi lại của bạn trong thời gian lưu trú. Để hỗ trợ cuộc gọi này, 
chúng tôi khuyến khích bạn bắt đầu suy nghĩ về việc rời khởi cơ sở cách ly, bạn sẽ đi đâu và bạn sẽ đến 
chỗ đó bằng cách nào. Xem Phụ lục 2: Thảo luận về kế hoạch đi lại của bạn

Hãy rõ ràng về nơi bạn sẽ đến tiếp theo và cách thức bạn đến đó
Điều này giúp sắp xếp việc trả phòng của bạn và hỗ trợ bạn tốt hơn trong quá trình khởi 
hành. Vui lòng giúp chúng tôi liên hệ được với bạn trong tương lai, nếu cần, bằng cách 
đảm bảo các thông tin liên hệ (email, điện thoại, địa chỉ, v.v.) là cập nhật và chính xác.

Sắp xếp việc đi lại của bạn
Nếu bạn sống cùng hoặc gần thành phố của cơ sở cách ly của bạn, bạn sẽ cần phải 
tự sắp xếp và trả tiền cho việc đi từ cơ sở đến chỗ ở tiếp theo của bạn.
Nếu bạn không thể sắp xếp việc đi lại của bạn, vui lòng liên hệ với nhân viên của cơ 
sở để được tư vấn.

Chúng tôi hỗ trợ đưa bạn trở lại sân bay 
Nếu bạn khởi hành từ một cơ sở ở Auckland, vé Skybus được cung cấp miễn phí theo 
yêu cầu để đưa bạn đến sân bay Auckland. Xin lưu ý rằng bạn sẽ cần phải tự mình 
sắp xếp việc di chuyển đến trạm Skybus gần nhất.
Nếu bạn đáp xuống Auckland nhưng hoàn thành việc cách ly ở một thành phố khác, 
chúng tôi sẽ đưa bạn trở lại sân bay Auckland, trừ khi bạn có chỉ định khác. Bạn sẽ 
chịu trách nhiệm thu xếp và thanh toán cho việc di chuyển từ sân bay về nhà.
Điều quan trọng là kế hoạch đi lại của bạn phải chắc chắn trước khi chúng tôi đặt 
chuyến bay trở lại Auckland cho bạn. Không thể thay đổi chuyến bay trở lại Auckland sau 
khi đã đặt vé (trừ trường hợp khẩn cấp hoặc do chuyến bay bị hủy). 

Bản quyền: Ruby Jones.

Chuẩn bị rời đi
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Khi rời khởi cơ sở cách ly 
Hãy đảm bảo bạn mang theo tất cả hành lý của bạn. Vui lòng tuân thủ các biện pháp y tế công cộng 
được nêu trong thư rời đi của bạn. Bạn bắt buộc phải đeo khẩu trang khi đi trên bất kỳ phương tiện 
giao thông công cộng nào, bao gồm cả máy bay.
Vui lòng thông báo cho nhân viên của cơ sở nếu kế hoạch về chỗ ở hoặc đi lại của bạn thay đổi ở 
bất kỳ giai đoạn nào trong thời gian bạn lưu trú.

Vui lòng đảm bảo thông tin liên hệ sau khi rời đi của bạn là chính xác. Điều này giúp chúng tôi liên 
hệ với bạn sau khi rời khỏi cơ sở để kiểm tra sức khỏe sau khi rời khỏi cơ sở của bạn và tiếp tục 
giữ an toàn cho bạn và các cộng đồng của chúng ta.

Kiểm tra sức khỏe lần cuối trước khi bạn có thể rời khỏi cơ sở
Trong hầu hết tất cả các trường hợp, chúng tôi cần có kết quả xét nghiệm COVID-19 ngày 12 âm tính 
và xác nhận từ cán bộ y tế hoặc cán bộ bảo vệ sức khỏe rằng bạn ít có rủi ro mắc phải hoặc lan truyền 
COVID-19 trước khi bạn có thể rời khỏi cơ sở cách ly.
Rủi ro thấp về việc mắc phải hoặc lan truyền COVID-19 bao gồm việc xác nhận bạn:

 Đã được cách ly có quản lý ít nhất 14 ngày

 Không có triệu chứng nào giống với bệnh COVID-19, các triệu chứng có thể bao gồm sốt, đau 
họng, ho hoặc khó thở, thở hổn hển / gấp 

 Bạn không có thân nhiệt từ 38°C trở lên

 Trong hầu hết tất cả các trường hợp, xét nghiệm âm tính với COVID-19 vào ngày 12.

Bạn phải đáp ứng các tiêu chí này để được rời khỏi cơ sở. Sau khi hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày 
và đánh giá sức khỏe lần cuối, bạn sẽ cần phải hoàn thành Biểu mẫu Kiểm tra Sức khỏe Lần cuối. Một y 
tá sẽ giúp bạn làm điều này và ký tên xác nhận vào đó.
Bạn sẽ nhận được một lá thư xác nhận rằng bạn đã hoàn thành việc cách ly có quản lý và sẽ được phép 
đi đến điểm đến tiếp theo theo kế hoạch đi lại đã được đồng ý của bạn. 
Khi chuẩn bị rời khỏi phòng của bạn, vui lòng theo dõi bảng thông tin của cơ sở hoặc gọi cho lễ tân để 
xem bạn có thể làm gì để giúp chuẩn bị cho việc dọn vệ sinh phòng của bạn.

Nếu bạn từ chối xét nghiệm COVID-19 ngày 12 hoặc không được coi là rủi ro thấp, thời gian lưu 
trú của bạn sẽ bị kéo dài và bạn có thể không được phép rời khỏi cơ sở. Bạn có thể được yêu cầu 
ở lại tổng cộng 28 ngày.
Chúng tôi cũng có thể gia hạn thời gian lưu trú của bạn nếu phát hiện bất kỳ ca bệnh nào trong 
cơ sở cần điều tra thêm. 
Điều này là để giảm nguy cơ COVID-19 xâm nhập vào cộng đồng.

Khen ngợi, phản 
hồi và khiếu nại
Hệ thống cách ly và kiểm dịch có quản lý của Aotearoa New Zealand đã hỗ 
trợ hàng trăm nghìn người trải qua quá trình cách ly hoặc kiểm dịch mà họ 
phải thực hiện một cách an toàn trước khi đi vào cộng đồng.
Sức khỏe và sự an toàn của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.
Đội ngũ chuyên viên y tế, nhân viên khách sạn và nhân viên chính phủ của 
chúng tôi cam kết hỗ trợ bạn và đảm bảo bạn có một quá trình cách ly thoải mái. 

Cho họ thấy bạn trân trọng công việc của họ
Nếu bạn muốn thể hiện sự trân trọng và cảm ơn của bạn, vui lòng điền vào 
biểu mẫu phản hồi có sẵn tại www.miq.govt.nz/feedback.

Khảo sát trải nghiệm ở cơ sở cách ly (MIQ) 
Vào khoảng ngày thứ 12 trong thời gian lưu trú của bạn, nếu bạn từ 
18 tuổi trở lên, bạn sẽ nhận được email mời bạn hoàn thành Khảo 
sát trải nghiệm MIQ. Điều này là để thu thập phản hồi về hành trình 
của bạn từ khi bạn lên kế hoạch đi đến New Zealand, cho đến khi 
bạn gần kết thúc thời gian lưu trú tại MIQ.
Chúng tôi muốn phản hồi của bạn về những gì chúng tôi đã làm tốt 
và những gì chúng tôi có thể cải tiến, để cho chúng tôi có thể làm 
cho trải nghiệm cách ly suôn sẻ và thoải mái nhất có thể. Chúng tôi 
đánh giá cao việc bạn dành vài phút để điền vào bản khảo sát khi nó 
được gửi qua email cho bạn.

Nếu bạn muốn khiếu nại
Bộ phận Cách ly và Kiểm dịch có Quản lý xem xét tất cả các khiếu nại một 
cách nghiêm túc. Chúng tôi tin rằng mọi người đều có quyền khiếu nại và 
mọi người có liên quan phải được đối xử lịch sự và tôn trọng cũng như có 
một phiên điều trần đầy đủ và công bằng. 

Chúng tôi cam kết giải quyết khiếu nại công bằng, đơn giản, nhanh 
chóng và hiệu quả. 

Chúng tôi thừa nhận rằng mọi cuộc điều tra phải được bảo mật và 
được tiến hành có thiện chí.

Chúng tôi sẽ sử dụng kết quả có được từ các khiếu nại như một cơ hội 
để học hỏi và cải thiện quy trình của chúng tôi.

Ảnh minh họa của Hamish, 
người trở về NZ, cảm ơn nhân 
viên của chúng tôi và thể hiện 
khoảng thời gian tốt đẹp mà 
họ đã trải qua tại MIQ.
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Cách thức cung cấp phản hồi
Nếu bạn hiện đang ở trong một cơ sở MIQ và các kỳ vọng của bạn không được đáp ứng, trước tiên bạn 
nên nêu mối quan tâm của bạn với Người quản lý cơ sở hoặc Điều phối viên sức khỏe.
Có một số chuyên viên tại cơ sở có thể giải quyết nhiều vấn đề khác nhau bao gồm an ninh, an toàn, 
sức khỏe và phúc lợi, hỗ trợ thực phẩm và phúc lợi. Trước tiên, bạn nên liên hệ với các nhân viên của 
cơ sở để giải đáp thắc mắc của bạn.
Nếu mối quan tâm của bạn không được giải quyết, bạn có thể nêu lên vấn đề của bạn bằng cách sử 
dụng Biểu mẫu Khiếu nại trên trang web MIQ.

Quy trình khiếu nại
Bạn có thể khiếu nại bằng cách:

Nói chuyện với Quản lý Cơ sở hoặc Điều 
phối viên Sức khỏe của cơ sở cách ly và 
kiểm dịch có quản lý.

Hoàn thành biểu mẫu khiếu nại trên 
trang web MIQ:  
www.miq.govt.nz/contact

CHUYỆN GÌ XẢY RA TIẾP THEO? 
Bạn sẽ nhận được email xác nhận trong vòng hai ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn khiếu nại của 
bạn.
Quá trình điều tra của chúng tôi sẽ được hoàn thành nhanh nhất có thể và trong vòng năm ngày làm 
việc sau khi email xác nhận được gửi đi, trừ khi khiếu nại đã được giải quyết thỏa đáng trong thời gian 
chờ. Nếu việc điều tra cần thêm thời gian, chúng tôi sẽ thông báo các mốc thời gian mới và lý do cần 
thêm thời gian.
Tổ Giải quyết khiếu nại, tố cáo sẽ viết thư cho bạn để thông báo về quyết định, chỉ ra các bằng chứng 
đã được xem xét, các lập luận và bất kỳ hành động nào được thực hiện như là kết quả của khiếu nại.
Nếu khiếu nại của bạn là về một tổ chức khác có liên quan đến MIQ, khiếu nại của bạn có thể được 
chuyển đến tổ chức có liên quan. Điều này bao gồm các khiếu nại sẽ được giải quyết phù hợp hơn bởi 
Lực lượng Phòng vệ New Zealand, Bộ Y tế, Sở Y tế địa phương, Cảnh sát NZ hoặc các cơ quan chính 
phủ hoặc đối tác khác có liên quan đến việc quản lý các cơ sở của chúng tôi.

Nếu bạn không hài lòng với cách giải quyết khiếu nại của bạn
Tổ Giải quyết cũng sẽ thông báo cho bạn rằng bạn có thể chuyển vấn đề lên Văn phòng Thanh tra hoặc 
Văn phòng của Cao ủy về Quyền riêng tư (nếu thích hợp) nếu bạn không hài lòng với quá trình. Để biết 
thêm thông tin, hãy truy cập.
www.ombudsman.parliament.nz

www.privacy.org.nz

Theo dõi sức khỏe của bạn sau khi bạn rời đi
Hai ngày sau khi bạn rời đi, Bộ Y tế sẽ liên hệ với bạn để kiểm tra tình hình sức khỏe của bạn. Bạn sẽ 
nhận được một biểu mẫu (form) thông qua email hỏi xem bạn có đang gặp phải bất kỳ triệu chứng 
COVID-19 nào không. Vui lòng hoàn thành biểu mẫu đó càng sớm càng tốt. Bộ Y tế sẽ gọi cho bạn nếu 
họ không nhận được phản hồi từ bạn. Điều quan trọng là phải kiểm tra xem các chi tiết liên hệ của 
bạn sau khi bạn rời đi có chính xác không để chúng tôi có thể liên hệ với bạn sau khi bạn rời khỏi cơ sở 
cách ly.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến sức khỏe của bạn hoặc phát triển bất kỳ 
triệu chứng nào của COVID-19, vui lòng gọi cho Healthline theo số 0800 358 5453 hoặc Bác sĩ Gia đình 
của bạn.
Đối với bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào, hãy gọi 111.

NHẮC NHỞ: Các triệu chứng của COVID-19 là: 

Một số người có thể xuất hiện các triệu chứng ít điển hình hơn như tiêu chảy, nhức đầu, đau cơ, buồn 
nôn /  ói mửa, hoặc lẫn trí / khó chịu. 
Nếu bạn cảm thấy bế tắc, điều quan trọng là phải nói chuyện với chuyên viên y tế (bác sĩ). Nếu bạn cần 
thêm thông tin, hãy truy cập www.health.govt.nz/covid-19. 

Hãy tiếp tục thực hành giữ vệ sinh tay tốt bằng cách rửa tay thường xuyên hoặc sử dụng chất khử 
trùng tay, và ho / hắt hơi vào khuỷu tay của bạn.

Sau khi bạn rời 
khỏi cơ sở

Sốt Ho Đau họng Thở hụt hơi, khó 
thở

Chảy nước mũi 
hoặc nghẹt 

mũi

Mất khứu giác 
(mùi) hoặc vị 

giác

Đau đầu Nôn mửa hoặc 
tiêu chảy

Nhức mỏi cơ 
thể
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Giữ an toàn cho bạn và những người khác
Ứng dụng NZ COVID Tracer
Ứng dụng NZ COVID Tracer là một cách dễ dàng, riêng tư để ghi 
chép lại những nơi bạn đã đi đến. Dữ liệu của bạn được lưu trữ 
trên điện thoại của bạn, cho đến khi bạn chọn chia sẻ nó.
Sử dụng ứng dụng là một việc mà tất cả chúng ta có thể làm để 
giúp quá trình truy vết liên hệ diễn ra nhanh hơn khi phát hiện 
ca bệnh COVID-19 và ngăn chặn vi rút lây lan.

Tải xuống miễn phí ứng dụng NZ COVID Tracer cho điện thoại của bạn từ App 
Store hoặc Google Play. Sử dụng ứng dụng NZ COVID Tracer để:
› quét mã QR để tạo ra nhật ký kỹ thuật số riêng tư về những nơi bạn đi đến
› bật tính năng theo dõi Bluetooth để lưu giữ hồ sơ ẩn danh về những người bạn 

đã ở gần
› đăng ký thông tin liên hệ của bạn trên ứng dụng để những người làm công tác 

truy vết tiếp xúc có thể liên hệ với bạn nếu họ cần.

Tất cả các cơ sở kinh doanh, dịch vụ và sự kiện ở New Zealand 
đều trưng ra mã QR để bạn quét với ứng dụng NZ COVID Tracer.
Nếu bạn đến cùng một nơi vào cùng thời điểm với một người 
sau đó có kết quả dương tính với COVID-19, bạn sẽ nhận được 
một cảnh báo thông qua ứng dụng với thông tin về cách giữ 
an toàn.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng ứng dụng NZ COVID Tracer, hãy truy cập 
covid19.govt.nz/nzcovidtracerapp 

Nếu bạn không thể sử dụng ứng dụng, hãy sử dụng bất kỳ 
phương pháp nào phù hợp với bạn, chẳng hạn như sách NZ 
COVID Tracer hoặc sổ tay của riêng bạn. Khuyến khích gia đình và 
bạn bè của bạn cũng làm như vậy.

Chúng tôi khuyên bạn nên theo dõi 3 chữ W:
› Bạn đã đi đâu ('where')
› Bạn đến đó khi nào ('when')
› Bạn đã gặp ai ('who')
In sách NZ COVID Tracer cho bạn từ trang covid19.govt.nz/nz.covid-tracer-booklet/

Tìm hiểu các cấp độ cảnh báo COVID-19 của chúng tôi
New Zealand có hệ thống 4 cấp độ cảnh báo COVID-19. Đảm bảo rằng bạn biết 
phải làm gì ở các cấp độ cảnh báo khác nhau. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập 
Covid19.govt.nz/alertsystem

Quét mã QR, và  
bật chức năng theo 
dõi Bluetooth
Covid19.govt.nz
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Tiêm vắc xin COVID-19 cho bạn sau khi bạn rời khỏi cơ sở 
Vắc xin COVID-19 được cung cấp miễn phí cho tất cả mọi người từ 16 tuổi trở lên hiện đang có 
mặt ở Aotearoa (New Zealand).
Khi bạn được chích vắc xin, bạn đang bảo vệ chính bạn và giúp giảm rủi ro lây truyền 
COVID-19 cho gia đình, bạn bè và cộng đồng của bạn.

Khi nào bạn có thể được chích vắc xin?

New Zealand đang tiến hành triển khai tiêm chủng và sẽ có đủ vắc xin cho tất cả mọi người 
từ 16 tuổi trở lên. Việc chích vắc xin đang được triển khai theo từng giai đoạn, và những 
người có nguy cơ mắc bệnh cao hơn sẽ được tiêm phòng trước.

Thông tin cụ thể hơn

Cần phải nắm được thông tin đúng đắn Cảnh giác với các thông tin không chính xác trên 
mạng xã hội và từ những nguồn khác.
Bạn có thể nhận được thông tin chính xác và đáng tin cậy, bao gồm việc khi nào thì bạn có 
thể tiêm phòng tại www.covid19.govt.nz/vaccines và www.health.govt.nz/covid-vaccine 
hoặc nói chuyện với bác sĩ của bạn.

Phụ lục 1: Thông tin về việc xét nghiệm 
COVID-19 
Điều quan trọng là bạn phải đọc hoặc được giải thích thông tin về việc xét 
nghiệm COVID-19 sau đây. Nói chuyện với các chuyên viên y tế của cơ sở 
nếu bạn có bất kỳ quan ngại nào.

Tôi được xét nghiệm COVID-19 bao lâu một lần?
› Bạn sẽ được xét nghiệm ít nhất hai lần trong thời gian bạn ở trong cơ sở cách ly có quản lý.
› Bạn sẽ được xét nghiệm trong vòng 24 giờ sau khi đến cơ sở cách ly có quản lý (trừ trường hợp bạn 

đến từ Úc, Nam Cực hoặc phần lớn các đảo ở Thái Bình Dương1).
› Bạn sẽ được xét nghiệm vào khoảng ngày 3.
› Bạn sẽ được xét nghiệm vào khoảng ngày 12. Xét nghiệm này cũng là một phần trong cách thức 

chúng tôi quyết định xem bạn có an toàn khi rời khỏi cơ sở cách ly hay không.
› Bạn cũng có thể được xét nghiệm nếu bạn có triệu chứng vào bất kỳ thời điểm nào trong thời gian 

cách ly, tức là khi bạn có bất kỳ triệu chứng nào của COVID-19.

Điều gì xảy ra khi tôi được xét nghiệm COVID-19? 
› Bạn sẽ được yêu cầu điền vào một biểu mẫu (form) và/hoặc trả lời các câu hỏi bao gồm thông tin 

liên hệ của bạn. 
› Bạn sẽ được phết (lấy dịch) từ phía sau mũi của bạn; điều này có thể hơi khó chịu nhưng không gây 

hại. Mất khoảng 10 giây để lấy mẫu. 
› Bạn nên cho người lấy mẫu biết nếu bạn có bất kỳ tình trạng (bệnh) nào làm giảm độ bền của da, 

bệnh ảnh hưởng khả năng đông máu, hoặc nếu bạn đang dùng thuốc làm loãng máu. Nếu bạn có 
bệnh như vậy, chúng tôi có thể quyết định không tiến hành xét nghiệm vì sức khỏe của bạn là ưu 
tiên hàng đầu. 

› Có thể mất một vài ngày để có kết quả. 
› Nếu bạn làm xét nghiệm vào ngày 0/1 (tức là trong vòng 24 giờ sau khi đến nơi) hoặc có các triệu 

chứng COVID-19, bạn sẽ phải ở yên trong phòng riêng của bạn cho đến khi có kết quả xét nghiệm.
› Việc xét nghiệm là miễn phí.

Điều gì xảy ra nếu kết quả xét nghiệm của tôi âm tính? 
› Nếu kết quả xét nghiệm của bạn âm tính, bạn sẽ được thông báo qua tin nhắn hoặc điện thoại, hoặc 

bởi đội ngũ y tá tại chỗ. 
› Nếu xét nghiệm được tiến hành vào khoảng ngày 0/1 hoặc ngày 3, bạn sẽ tiếp tục thời gian cách ly 

tại cơ sở này.
›  Nếu xét nghiệm được tiến hành vào khoảng ngày 12, bạn cũng sẽ được thăm khám để xác nhận bạn 

ít có rủi ro mắc phải hoặc lây truyền COVID-19 và có thể rời khỏi cơ sở cách ly sau khi hết thời hạn 14 
ngày hay không.

› Có kết quả xét nghiệm âm tính có nghĩa là không phát hiện được COVID-19 tại thời điểm bạn được 
xét nghiệm. Vi rút vẫn có thể xuất hiện sau đó trong thời gian bạn cách ly, vì vậy điều quan trọng là 
phải tiếp tục các biện pháp vệ sinh và cách ly tốt trong suốt thời gian cách ly có quản lý của bạn.

1Các đảo ở Thái Bình Dương được miễn xét nghiệm ngày 0/1 bao gồm: Liên bang Micronesia, Kiribati, Quần đảo Marshall, Nauru, Niue, Palau, Samoa, 
Quần đảo Solomon, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu. 4140
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Điều gì xảy ra nếu kết quả xét nghiệm của tôi dương tính? 
› Nếu kết quả xét nghiệm của bạn được xác nhận là dương tính, bạn sẽ được liên hệ trực tiếp. 
› Bạn có thể được chuyển đến cơ sở hoặc khu vực khác và sẽ được yêu cầu kiểm dịch. Mặc dù điều 

này có thể khiến bạn cảm thấy lo lắng, nhưng bạn sẽ được chăm sóc lâm sàng ở mức độ cao bởi đội 
ngũ chuyên viên y tế tận tâm. 

› Bất kỳ người nào khác mà bạn tiếp xúc gần gũi trong thời gian cách ly cũng sẽ cần phải được 
chuyển đến cơ sở kiểm dịch, và sẽ phải kiểm dịch trong 14 ngày kể từ ngày cuối cùng bạn ở cùng với 
người đó.

› Bạn sẽ ở trong cơ sở kiểm dịch ít nhất 10 ngày tính từ khi bắt đầu xuất hiện các triệu chứng 
COVID-19 hoặc tính từ ngày xét nghiệm (sẽ tính từ ngày nào lâu hơn) và bạn phải không còn các 
triệu chứng COVID-19 trong ít nhất 72 giờ trước khi có thể rời khỏi cơ sở kiểm dịch.

› Tổng thời gian kiểm dịch, cách ly có quản lý của bạn vẫn sẽ ít nhất là 14 ngày.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi bắt đầu cảm thấy không khỏe khi ở trong cơ sở cách ly có 
quản lý? 
Nếu bạn bộc phát bất kỳ triệu chứng nào của COVID-19 (ho, đau họng, khó thở, chảy nước mũi, mất 
khứu giác / không ngửi được mùi, hoặc sốt) trong thời gian cách ly hoặc bị bất kỳ bệnh nào khác, bạn 
phải báo với nhân viên y tế của cơ sở cách ly. Vui lòng thực hiện việc này thông qua điện thoại trong 
phòng của bạn. Nhân viên y tế sẽ đánh giá tình trạng của bạn và thảo luận các bước thích hợp tiếp 
theo.

Điều gì xảy ra với thông tin được thu thập về tôi? 
Thông tin cá nhân và xét nghiệm của bạn sẽ chỉ được chia sẻ với các cơ quan chính phủ trực tiếp liên 
quan đến việc quản lý COVID-19. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn nếu điều 
đó được pháp luật về quyền riêng tư của chúng ta cho phép. 
Trong thời gian đất nước ứng phó với COVID-19, thông tin sẽ được các cơ quan y tế sử dụng cho mục 
đích quản lý đại dịch COVID-19 và các dữ liệu thống kê ẩn danh có thể được công bố công khai. Bạn có 
quyền truy cập và cải chính thông tin được lưu trữ về bạn. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập:  
www.health.govt.nz/MIQ-Privacy-statement 

Tôi có thể đến đâu để được tư vấn thêm? 
Để được tư vấn y tế, hãy liên hệ với nhân viên y tế tại cơ sở cách ly bạn đang ở.
Để biết thông tin chung về tình hình COVID-19 ở New Zealand, bạn có thể truy cập  
www.covid19.govt.nz hoặc trang web của Bộ Y tế www.health.govt.nz 

Quyền về sức khỏe của tôi gồm những gì?
Ở New Zealand, bất cứ khi nào bạn sử dụng các dịch vụ y tế hoặc chăm 
sóc người khuyết tật, bạn có các quyền và chúng được đảm bảo cho bạn.
Các quyền này được mô tả trong Bộ Quy tắc về Quyền của Người tiêu dùng các Dịch vụ Y tế và 
chăm sóc Người khuyết tật (Bộ Quy tắc) và được tóm tắt bên dưới.

Bạn có quyền:
1. Được đối xử tôn trọng

2. Được đối xử công bằng

3. Về nhân phẩm và tính độc lập

4. Nhận được sự chăm sóc và hỗ trợ tốt phù hợp với nhu cầu của bạn

5. Được truyền đạt thông tin theo cách thức bạn hiểu được

6. Được cho biết mọi thứ bạn cần biết về việc chăm sóc và hỗ trợ bạn

7. Lựa chọn phương thức chăm sóc và hỗ trợ bạn

8. Được hỗ trợ

9. Quyết định xem bạn có muốn là một phần của công tác đào tạo, giảng dạy hay nghiên cứu hay 
không 

10. Khiếu nại

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về các quyền của bạn, bạn có thể đọc về các quyền đó tại:  
www.hdc.org.nz/your-rights/the-code-and-your-rights 

Có hai điều quan trọng cần lưu ý:

1. Pháp lệnh hợp pháp về COVID-19 yêu cầu bạn ở lại cơ sở này, đồng thời yêu cầu bạn làm xét 
nghiệm COVID-19. Bởi vì việc xét nghiệm được yêu cầu theo luật, một số khía cạnh của Bộ 
Quy tắc trên bị hạn chế.

2. Bộ Quy tắc áp dụng cho các dịch vụ y tế mà bạn nhận được tại cơ sở này. Nó không áp dụng 
với các khía cạnh khác của việc lưu trú trong cơ sở, hoặc với yêu cầu ở lại cơ sở này trong 14 
ngày.

Vui lòng đọc kỹ bộ Quy tắc và liên hệ với nhân viên y tế tại cơ sở của bạn nếu bạn có bất kỳ câu 
hỏi nào, hoặc liên hệ với các số điện thoại sau để được tư vấn độc lập: 

› Dịch vụ đại diện ủng hộ Sức khỏe và chăm sóc người Khuyết tật Toàn quốc: 0800 555 050
› Ủy viên về Y tế và chăm sóc Người khuyết tật: 0800 11 22 33
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Phụ lục 2: Thảo luận về kế hoạch đi lại của 
bạn 
Theo luật, bạn phải ở trong cơ sở cách ly tối thiểu 14 ngày. 
Nhân viên của cơ sở sẽ gọi cho bạn để thảo luận về kế hoạch đi lại của bạn khi bạn rời khỏi cơ sở. Để 
hỗ trợ cuộc gọi này, chúng tôi khuyến khích bạn bắt đầu suy nghĩ về việc rời khởi cơ sở cách ly, bạn sẽ 
đi đâu và bạn sẽ đến chỗ đó bằng cách nào.
Cuộc gọi này sẽ diễn ra vài ngày sau khi bạn đến nơi. 

Chuẩn bị sẵn những thông tin sau
› Nếu bạn có nhà hoặc nơi cư trú để về sau thời gian cách ly 14 ngày:

- địa chỉ cư trú đầy đủ
- chi tiết về cách thức bạn sẽ đi từ cơ sở cách ly đến nhà / nơi ở của bạn. Ví dụ, bạn sẽ đi một 

chuyến bay nội địa hay một người thân trong gia đình sẽ đến đưa bạn về nhà. 
- nếu bạn yêu cầu xe đưa từ cơ sở ra sân bay, vui lòng cung cấp thông tin chi tiết về thời gian đón 

bạn, tổng số hành khách, số phòng, chuyến bay khởi hành và thời gian. 
› Nếu bạn không có sẵn kế hoạch đi lại, hãy cho nhân viên của cơ sở biết bạn có thể cần hỗ trợ gì để 

về nhà hoặc nơi cư trú của bạn.
› Chi tiết về bất kỳ ai có thể đón bạn từ cơ sở. 
›  Bất kỳ yêu cầu cụ thể nào đối với việc di chuyển bằng đường bộ hoặc đường hàng không mà chúng 

tôi cần biết.

Nếu bạn dự định đi đến một thành phố khác, xin lưu ý rằng một khi bạn có mặt tại sân bay và 
trong trường hợp chuyến bay của bạn bị hãng hàng không hủy, bạn phải liên hệ trực tiếp với 
hãng hàng không để đặt lại chuyến bay của bạn. Xem vé máy bay của bạn để biết chi tiết về 
cách bạn có thể hủy hoặc đặt lại chuyến bay.

Phụ lục 3: Các quyền hợp pháp 
Thông tin dưới đây nêu rõ các quyền hợp pháp của bạn khi bạn ở trong cơ sở cách ly 
có quản lý. 
Luật pháp yêu cầu bạn phải ở trong cơ sở này chiếu theo Đạo luật Ứng phó Sức khỏe Cộng đồng 
COVID-19 năm 2020 (hoặc bất kỳ luật pháp kế thừa nào và các pháp lệnh có liên quan). Điều này là để 
bảo vệ người dân New Zealand khỏi sự lây lan của COVID-19. 
Một bản sao của luật pháp có sẵn tại: www.pco.govt.nz/covid-19-legislation 

Bạn có quyền tham khảo ý kiến và thuê luật sư bằng chi phí của bạn bất cứ lúc nào mà không bị chậm 
trễ. Bạn có quyền nói chuyện với luật sư của bạn trong không gian bí mật. Luật sư của bạn sẽ không 
thể đến thăm bạn trong cơ sở.

Nơi tiếp cận hỗ trợ pháp lý miễn phí 
Bạn có thể nhận được sự hỗ trợ và tư vấn pháp lý miễn phí từ:

Các trung tâm luật cộng đồng (Community Law Centres)

Các trung tâm luật cộng đồng cung cấp thông tin và lời khuyên pháp 
lý miễn phí cho những người không có khả năng (tiền) gặp luật sư. 
Thông tin thêm và chi tiết liên hệ có sẵn trên  
communitylaw.org.nz

Văn phòng Tư vấn Công dân (CAB)

Tư vấn miễn phí về bất cứ điều gì, tại địa phương của bạn và bằng 
ngôn ngữ của bạn. 
Bạn có thể liên hệ với Văn phòng Quốc gia CABNZ bằng cách gửi email 
đến admin@cab.org.nz hoặc gọi 0800 367 222

Hỗ trợ Pháp luật cho Thanh thiếu niên (Youth Law)

Cung cấp các dịch vụ pháp lý miễn phí cho tất cả trẻ em và thanh thiếu 
niên dưới 25 tuổi. Gọi 0800 884 529
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Phụ lục 4: Cách thức đeo và tháo khẩu 
trang an toàn
Đây là hướng dẫn cụ thể cho việc sử dụng khẩu trang trong các Cơ sở Cách ly và 
Kiểm dịch có Quản lý (MIQF). Bạn chỉ được đeo khẩu trang loại dùng một lần do 
MIQF cung cấp. Không được phép sử dụng khẩu trang loại tái sử dụng được và các 
loại khăn che mặt khác khi bạn đang ở trong cơ sở cách ly hoặc kiểm dịch.

Bạn chỉ được đeo các khẩu trang này một lần ; bạn cần đeo khẩu trang mới mỗi khi rời 
khỏi phòng của bạn. Nếu bạn hết khẩu trang loại dùng một lần, hãy liên hệ với nhân viên 
MIQF và họ sẽ cung cấp thêm cho bạn.

KHI ĐANG ĐEO KHẨU TRANG, BẠN NÊN TRÁNH KHÔNG:

1.  Vệ sinh sạch sẽ tay của 
bạn.

Trước khi đeo khẩu trang, hãy 
rửa sạch và lau khô tay của bạn 
hoặc dùng chất khử trùng tay.

5.  Vệ sinh sạch sẽ tay 
của bạn.

Rửa sạch và lau khô tay 
của bạn hoặc dùng chất 
khử trùng tay.

3.  Đeo khẩu trang lên mặt.
Đặt khẩu trang lên mũi, miệng 
và cằm của bạn, và đặt dây đeo 
vòng qua tai của bạn để giữ khẩu 
trang cố định. Cố định khuôn 
khẩu trang qua sống mũi của 
bạn.

Chạm vào mặt trước của khẩu trang của bạn. Chạm vào mặt bạn. Di chuyển khẩu trang của bạn.

2.  Kiểm tra khẩu trang 
của bạn.

Đảm bảo rằng nó sạch sẽ, khô 
ráo và không bị hư hỏng.

4.  Thay mới khẩu trang 4 giờ một lần hoặc 
sớm hơn nếu nó bị ẩm thấp, hư hỏng hoặc 
dơ bẩn.

Vứt bỏ khẩu trang vào thùng rác. 

ĐEO KHẨU TRANG:

1.  Vệ sinh sạch sẽ tay của bạn.
Trước khi tháo bỏ khẩu trang, hãy 
rửa sạch và lau khô tay của bạn hoặc 
dùng chất khử trùng tay.

2.  Tháo bỏ khẩu trang của 
bạn.

Lấy khẩu trang ra khỏi vành tai 
và nhấc khẩu trang ra khỏi mặt 
của bạn. 

4.  Vệ sinh sạch sẽ tay của bạn.
Sau khi tháo bỏ khẩu trang, hãy rửa sạch 
và lau khô tay của bạn hoặc dùng chất 
khử trùng tay.

3.  Vứt bỏ khẩu trang vào 
thùng rác.

Không sử dụng lại hoặc cố gắng 
khử trùng khẩu trang nếu đó là 
loại dùng một lần.

CÁCH THỨC THÁO BỎ KHẨU TRANG: 
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Kia ora và xin chào! 
Cảm ơn bạn đã làm phần việc của bạn để giữ cho cộng đồng của 
chúng ta và New Zealand được an toàn. 
Dưới đây là một số quy định đơn giản mà chúng tôi yêu cầu bạn tuân theo khi bạn ở trong 
cơ sở cách ly có quản lý. Những quy định này giữ cho bạn và những người khác được an toàn 
và giúp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Nếu bạn không tuân theo các quy định, có thể có 
những hậu quả như kéo dài thêm thời gian cách ly.

Ở trong phòng của bạn 
Bạn phải ở trong phòng riêng của bạn trừ khi bạn có hẹn khám bệnh, ra ngoài để 
hít thở không khí trong lành hoặc hút thuốc lá theo khung thời gian quy định, hoặc 
khi xảy ra trường hợp khẩn cấp, ví dụ như hỏa hoạn hoặc động đất.
Nếu bạn được yêu cầu xét nghiệm trong vòng 24 giờ sau khi đến nơi, bạn sẽ không 
được phép ra khỏi phòng của bạn cho đến khi biết kết quả xét nghiệm.

Đeo khẩu trang trước khi mở cửa phòng của bạn
Hãy đeo khẩu trang đã được cung cấp cho bạn mọi lúc khi bạn mở cửa phòng của 
bạn hoặc khi ở bên ngoài phòng của bạn, hoặc nếu ai đó cần vào phòng của bạn để 
sửa chữa, bảo trì hoặc làm vệ sinh.

Điều này bao gồm khi bạn lấy thức ăn hoặc đồ đã giặt sạch, để rác hoặc chăn ga 
bên ngoài cửa phòng bạn, khi bạn rời phòng bạn để đi đến khu vực hít thở không 
khí trong lành hoặc khu vực hút thuốc, khi có hẹn khám bệnh, bao gồm xét nghiệm 
COVID-19, và khi bạn được hướng dẫn rời khỏi phòng của bạn trong trường hợp 
khẩn cấp như hỏa hoạn hoặc động đất.

Giữ khoảng cách 2 mét với người khác 
Luôn duy trì khoảng cách 2 mét với những người khác ngoại trừ những người 
thuộc vùng an toàn của bạn (gia đình / bạn đời của bạn).

Không vào phòng của bất kỳ ai
Bạn không được có bất kỳ khách nào vào trong phòng của bạn bất kỳ lúc nào. 
Đừng bước vào phòng của bất kỳ ai không thuộc vùng an toàn của bạn.

Nếu bạn cảm thấy không khỏe
Nếu bạn cảm thấy không khỏe, vui lòng ở trong phòng của bạn và gọi điện thoại 
cho các nhân viên của cơ sở.
Họ sẽ tư vấn những gì cần làm tiếp theo.

Luôn luôn có sẵn những trợ giúp cho bạn
Nếu bạn cần hỗ trợ bất cứ điều gì, vui lòng liên hệ với lễ tân bằng điện thoại trong phòng của 
bạn. Luôn luôn có người bắt máy 24 giờ một ngày. 
Đội ngũ chăm sóc sức khỏe và phúc lợi tại cơ sở của bạn luôn sẵn sàng 24 giờ một ngày, 7 
ngày một tuần để hỗ trợ bạn. Vui lòng liên hệ với họ thông qua điện thoại trong phòng của 
bạn nếu bạn bắt đầu lo lắng về sức khỏe thể chất hoặc tâm thần của bạn hoặc của gia đình 
bạn hoặc có bất kỳ nhu cầu sức khỏe cụ thể nào. 
Bạn cũng có thể gặp bác sĩ lâm sàng về sức khỏe tâm thần tại cơ sở của bạn với sự hỗ trợ của 
y tá trực tại cơ sở nếu cần. 
ĐỪNG ĐI RA KHỎI PHÒNG CỦA BẠN ĐỂ ĐẾN QUẦY TIẾP TÂN.
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