Updated on 6 April 2022

ACCESSCODE THAY ĐỔI
TỪ 17 THÁNG BA 2022
TÌNH TRẠNG ACCESSCODE SẼ BẬT “ĐỎ” * CHO
NHỮNG NHÓM NGƯỜI LAO ĐỘNG SAU:
Người lao động xét nghiệm ** dương tính bằng cách sử dụng Xét
nghiệm Nhanh Kháng nguyên (ART) hoặc Xét nghiệm Phản ứng chuỗi
Polymerase (PCR)
•

Bạn nên bị cách ly. Trạng thái AccessCode của bạn sẽ chỉ chuyển sang
"màu xanh lục“ sau khi bạn hoàn tất giao thức khôi phục COVID-19 ***.

Tất cả người lao động chưa được tiêm vắc xin hoặc đã được tiêm vắc xin một phần.
Điều này bao gồm những người lao động đã hồi phục sau COVID-19 sau 180 ngày kể
từ ngày nhiễm bệnh, nhưng chưa hoàn thành các yêu cầu tiêm vắc xin của họ
•

•

AccessCode của bạn sẽ chỉ chuyển sang "màu xanh lá cây" nếu bạn đã hoàn thành chế độ tiêm
vắc xin đầy đủ và thực hiện tiêm nhắc lại khi được lên lịch để duy trì trạng thái đã tiêm vắc xin
đầy đủ.
Đối với người lao động cư trú trong ký túc xá, bạn có thể rời ký túc xá để thực hiện các hoạt
động thiết yếu hoặc đến các Trung tâm Giải trí (RCs). Vui lòng liên hệ với nhà điều hành ký túc
xá của bạn để đăng ký tham quan RC.

*Nếu trạng thái AccessCode của bạn chuyển sang “màu đỏ”, bạn sẽ không được phép đi làm hoặc rời khỏi ký túc xá.
**Người lao động không có triệu chứng và mới hồi phục không nên tự kiểm tra trong vòng 90 ngày kể từ ngày hồi phục. Tuy
nhiên, nếu bạn không có triệu chứng và vô tình có kết quả dương tính trong vòng 28 ngày kể từ khi bị nhiễm bệnh gần đây, bạn
không cần phải cách ly và bạn có thể tiếp tục cuộc sống hàng ngày của bạn, bao gồm cả công việc. Bạn nên đi khám nếu cảm
thấy không khỏe.
***Điều này áp dụng cho tất cả công nhân, bất kể tình trạng tiêm chủng.

