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Thông tin COVID-19 cho người dân Alberta 
Thông tin dành cho những người phải cách ly hoặc kiểm dịch trong khách sạn 

Information for people required to isolate or quarantine in a hotel 

Ai bị yêu cầu cách ly hoặc kiểm 
dịch? 

Người dân Alberta được yêu cầu về mặt pháp lý để: 

 cách ly trong 10 ngày sau khi xét nghiệm dương

tính hoặc nếu họ có các triệu chứng COVID-19

mà không liên quan đến một căn bệnh từ trước

hay điều kiện sức khỏe,

 kiểm dịch trong 14 ngày nếu họ là một tiếp xúc

gần của ai đó có COVID-19, hay đã đi du lịch

bên ngoài Canada.

Bằng cách nào tôi có thể nhận 
được giúp đỡ để cách ly hoặc 
kiểm dịch? 

 Để tiếp cận một khách sạn cách ly, hãy gọi 211.

 Ngay khi được giới thiệu bởi Cơ Quan Dịch Vụ

Y Tế Alberta (Alberta Health Services viết tắt là

AHS), sẽ có sẵn phòng khách sạn miễn phí cho

những người phải cách ly hoặc kiểm dịch nhưng

không thể thực hiện điều đó một cách an toàn

tại nhà của chính họ.

 Ở trong một phòng khách sạn cho phép bạn tự

cách ly hoặc kiểm dịch an toàn mà không làm

các thành viên cùng hộ gia đình khác nhiễm

COVID-19.
 Người trưởng thành hoàn tất cách ly tại khách

sạn có thể hội đủ điều kiện nhận $625 sau khi

hoàn thành thời gian lưu trú của họ.

Khi nào thì tôi cần sử dụng một 
khách sạn cách ly? 

 Tất cả người dân Alberta đều đủ điều kiện để sử

dụng một phòng khách sạn cách ly miễn phí nếu

họ không thể cách ly an toàn tại nhà.

 Các tiêu chuẩn đối với cách ly an toàn tại nhà

gồm có:

o được sử dụng một phòng ngủ/phòng tắm

riêng ở nhà hoặc hộ gia đình khác; và

o được dùng thực phẩm không bị tiếp xúc

trực tiếp với những người khác trong hộ

gia đình (chẳng hạn như bếp riêng biệt hay

có thể có thức ăn đặt bên ngoài cửa phòng

riêng của bạn)

 Nếu bạn là du khách quốc tế, bạn không đủ điều

kiện để tiếp cận chương trình khách sạn cách ly

của Chính Phủ Alberta. Hãy đến

travel.gc.ca/travel-covid/travel-

restrictions/isolation.

Tôi không phải là cư dân 
Alberta. Tôi vẫn có thể đến một 
khách sạn cách ly chứ?  

 Có, những người không phải là cư dân Alberta

sẽ được hỗ trợ, nếu được yêu cầu. Hãy gọi 211

để biết thêm thông tin.

Tôi có được chọn ở tại khách 
sạn nào không?   

 Không. Chính Phủ Alberta có hợp đồng với các

khách sạn được chấp thuận đã chuẩn bị và có

thể cung cấp các dịch vụ an toàn. Nếu AHS xác

định bạn cần chỗ ở khách sạn, thì bạn sẽ được

liên lạc và cung cấp địa chỉ và thông tin liên

quan khác về khách sạn mà bạn sẽ cách ly/kiểm

dịch tại đó.

Nhận giúp đỡ để cách ly 

hoặc kiểm dịch 

Gọi 211 để tiếp cận các khách sạn cách ly 

và hỗ trợ.  

Để truy cập xét nghiệm COVID, hãy đến: 

https://www.alberta.ca/covid-19-testing-in-

alberta.aspx hoặc gọi 811.  
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Tôi mong chờ điều gì khi cách ly 
tại một khách sạn chỉ định? 

 Bạn sẽ phải ở trong phòng khách sạn chỉ định 

của bạn trong khoảng thời gian do AHS hướng 

dẫn, trừ khi có việc khẩn cấp như báo cháy. Bạn 

không được phép đón tiếp bất kỳ người khách 

nào, gồm cả bạn bè hoặc gia đình, trong phòng 

khách sạn của bạn.  

 Giao hàng bên ngoài, kể cả thực phẩm, sẽ 

không được phép, ngoài thuốc men yêu cầu từ 

một tiệm thuốc. 

 Một cuộc kiểm tra sức khỏe sẽ được AHS hoàn 

thành trong ngày đầu tiên bạn tới nơi để giúp 

bạn về bất kỳ sự quan ngại hoặc vấn đề liên 

quan tới sức khỏe nào. Nhà cung cấp dịch vụ 

chăm sóc chính của bạn cũng có thể liên hệ với 

bạn.  

 Nếu bạn yêu cầu chăm sóc y tế hoặc các triệu 

chứng của bạn trở nên xấu đi trong thời gian 

bạn lưu trú, hãy gọi cho bác sĩ gia đình của bạn 

hoặc Health Link tại 811 để nhận được chỉ dẫn y 

tế, hoặc 911 nếu đó là ca cấp cứu y tế. 

 Không được phép hút thuốc lá, hút tẩu và làm 

bẩn trong phòng. Trị Liệu Thay Thế Nicotine có 

thể được mang theo bên mình hoặc có thể 

được cung cấp miễn phí cho bạn.  

 Khách sạn sẽ cung cấp những thứ cần thiết bao 

gồm ba bữa ăn nóng một ngày, cà phê và trà, 

khăn trải giường và khăn sạch, và những đồ 

dùng vệ sinh cơ bản như xà bông và dầu gội. 

Ăn kiêng hay các hạn chế văn hóa có thể được 

đáp ứng.    

 Phòng của bạn sẽ không được nhân viên khách 

sạn lau dọn hoặc phục vụ trong thời gian bạn ở 

đó. Những vật dụng cần thiết sẽ có trong phòng 

bạn khi bạn đến nơi, hoặc nhân viên khách sạn 

sẽ giao chúng bên ngoài cửa phòng bạn,  

 Khách sạn có quyền kiểm tra phòng của bạn 

mỗi 24 giờ.   

 Bạn sẽ chịu trách nhiệm cho bất cứ thiệt hại nào 

đối với phòng khách sạn do sơ suất, sử dụng 

sai mục đích, hút thuốc hoặc các khoản phí trái 

phép. Bạn cũng sẽ chịu trách nhiệm thanh toán 

cho các dịch vụ bổ sung, như phí thuê phim 

ảnh, điện thoại đường dài và dịch vụ ăn uống tại 

phòng bổ sung. 

 Có sẵn hỗ trợ ngôn ngữ và/hoặc văn hóa và có 

thể được sắp xếp thông qua AHS. 
 

Tôi nên mang gì đến khách sạn? 

Bạn có thể muốn đóng gói những thứ sau đây: 
 

Đồ Dùng Y Tế: 

 Thuốc kê theo đơn đủ cho thời gian bạn ở 

đó.  

 Thuốc không kê đơn (ví dụ Tylenol, 

Ibuprofen, viên ngậm đau họng, thuốc ho, 

thuốc dị ứng v.v…) 

 Hỗ trợ cai nghiện thuốc lá, bao gồm Trị Liệu 

Thay Thế Nicotine, có thể được mang theo 

bên mình, nếu yêu cầu, hoặc có thể được 

AHS cung cấp cho bạn miễn phí.  

 Nhiệt kế 
 

Đồ Dùng Cá Nhân và Vệ Sinh: 

 Đủ quần áo thoải mái cho tối đa 14 ngày  

 Đồ dùng vệ sinh (kem đánh răng, bàn chải 

đánh răng, lược chải tóc, dao cạo, kem cạo 

râu, khử mùi, các sản phẩm vệ sinh phụ nữ 

v.v…) 

 Giấy lau 

 Bạn có thể cũng muốn mang theo chăn mền 

và gối của riêng mình. 
 

Giấy Tờ và Giao Tiếp: 

 Bản sao hộ chiếu của bạn, bảo hiểm sức 

khỏe, ví, thẻ tín dụng v.v… 

 Thông tin liên lạc của bạn bè, gia đình hoặc 

những liên lạc quan trọng khác (dược sĩ, 

bác sĩ v.v…)  

 Các vật dụng điện tử cá nhân (điện thoại 

thông minh, iPad (máy tính bảng)/laptop 

(máy tính xách tay), bộ sạc, tai nghe v.v…) 
 

Thực Phẩm: 

 Bất kỳ đồ ăn nhẹ và/hoặc đồ uống nào 

không dễ bị hư hỏng mà bạn có thể thích 

dùng giữa các bữa ăn chính. 
 

Các Hoạt Động/Việc Cần Làm: 

 Sách, giấy ghi chú, bút viết, câu đố ghép 

hình, thảm tập yoga, đồ thủ công v.v…  
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Di chuyển đến và đi khỏi khách 
sạn thì sao? 

 Bạn được khuyến khích đến và đi từ khách sạn 

bằng xe riêng của mình, nếu có thể.  

 Nếu bạn không có xe để đưa bạn đến và đi khỏi 

khách sạn và không có bất kỳ chọn lựa di 

chuyển nào, thì một chuyến xe taxi sẽ được bố 

trí cho bạn miễn phí.   

Nếu tôi cần dự buổi hẹn y tế 
hoặc xét nghiệm COVID-19 
trong thời gian tôi ở đây thì sao?  

 Bạn sẽ được phép đi dự các buổi hẹn y tế và 

xét nghiệm COVID. Bạn sẽ cần thông báo cho 

khách sạn biết là bạn đang đi đến buổi hẹn y tế. 

Để biết thêm thông tin về cách thức tham dự 

các buổi hẹn y tế, hãy gọi 811. 

 Bạn phải trở về khách sạn nhanh chóng ngay 

sau buổi hẹn của bạn và tuân theo tất cả các 

quy tắc an toàn trong khách sạn và cộng đồng. 

Bằng cách nào tôi tiếp cận được 
khoản thanh toán tự cách ly 
COVID? 

 Môt khi bạn hoàn thành việc cách ly của bạn tại 

khách sạn chỉ định, thì bạn hội đủ điều kiện đối 

với khoản thanh toán tự cách ly COVID với số 

tiền $625 cho một người trưởng thành.  

 Chi tiết về cách đăng ký sẽ được gửi cho bạn 

bằng email hoặc bằng điện thoại trong vòng ba 

ngày kể từ ngày nhận phòng khách sạn.  

 Bạn phải hoàn thành giai đoạn cách ly đầy đủ 

của bạn, theo chỉ định của AHS, để hội đủ điều 

kiện.  

 Bạn sẽ có thể đăng ký khoản thanh toán này 

trực tuyến để nhận được số tiền bằng chuyển 

tiền điện tử.  

 

 

 

 

 

 

Còn có những hỗ trợ tài chính 
nào khác nữa không? 

 Có sẵn hỗ trợ tài chính nếu bạn không thể làm 

việc do bạn bệnh tật, bị yêu cầu cách ly, hoặc 

đang chăm sóc ai đó bị cách ly.  

 Để tìm hiểu thêm, hãy đến: 

https://www.canada.ca/en/services/benefits/covi

d19-emergency-benefits.html 

Tôi trả phòng khách sạn như thế 
nào? 

 Bạn được trông đợi ở tại phòng khách sạn của 

mình trong suốt toàn bộ thời gian cách ly của 

bạn, theo chỉ định của AHS.  

 Nếu hoàn cảnh của bạn thay đổi và bạn muốn 

rời khách sạn, bạn phải gọi 811 để thẩm định lại 

giai đoạn cách ly của bạn. Bạn sẽ cần báo cho 

811 biết bạn là một phần của chương trình cách 

ly khách sạn. 

 Khách sạn sẽ thông báo cho bạn ngày và thời 

gian trả phòng của bạn, dựa trên sự chấp thuận 

của AHS. 
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