COVID-19 CÂY QUYẾT ĐỊNH cho lớp TK-12 (5.6.22)
Để Xác Định Cô Lập hoặc Cách Ly Cho Nhân Viên & Học Sinh
NGƯỜI CÓ TRIỆU CHỨNG
(tiềm năng là ca nhiễm,
KHÔNG phải là tiếp xúc gần)
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Ở NHÀ cho đến khi các
triệu chứng cải thiện và
không sốt trong 24 giờ.
Cho đến khi hết triệu
chứng, hãy đeo khẩu trang5
khi ở gần người khác.

NGƯỜI CÓ KẾT QUẢ
XÉT NGHIỆM
DƯƠNG TÍNH1

NGƯỜI CÓ TIẾP
XÚC GẦN3

XÉT NGHIỆM
DƯƠNG TÍNH

HƯỚNG DÂN CÔ LẬP:
Ở nhà ít nhất 5 ngày. Tất cả
nhân viên và học sinh TK-12
phải xét nghiệm âm tính
vào/sau ngày 5 để trở lại trường
trước ngày 11. Nhân viên phải
đeo khẩu trang khi ở gần người
khác trong tổng thời gian 10 ngày.
Khuyến khích trẻ em 2 tuổi trở lên
đeo khẩu trang.5

1. BẤT CỨ LÚC NÀO có xét nghiệm dương tính (bất kể tình trạng tiêm
chủng hoặc không có triệu chứng), cô lập tại nhà cho làm theo hướng
dẫn màu cam ở trên.
2. TẤT CẢ các xét nghiệm COVID được FDA chấp thuận có thể được sử
dụng để chuẩn đoán hoặc kết thúc việc cô lập/kiểm dịch. (Ưu tiên kháng
nguyên để chấm dứt việc cô lập và đối với những người tiếp xúc gần đã
có triệu chứng COVID trong 90 ngày qua.) Nhân viên có thể cung cấp
ảnh có dấu thời gian để làm bằng chứng cho kết quả xét nghiệm tại nhà.
3. Tiếp Xúc Gần = một người nào đó đã ở chung một bầu không khí trong
nhà với tổng thời gian ≥15 phút trong gian đoạn lây nhiễm của người đã
được xác nhận bị bệnh.
4. Nếu xét nghiệm âm tính HOẶC nhà cung câp săn sóc sức khỏe đã ghi
nhận các triệu chứng là điển hình cho tinh trạng sức khỏe tiềm ẩn của họ,
nhà trường có quyền quyết định khi nào học sinh có thể trở lại trường.
5. Những người tử 2 tuối trở lên được khuyến khích đeo khẩu trang trừ lúc
ăn hoặc ngủ.

NHÂN VIÊN

Học Sinh/Con
trẻ hoặc Nhân
Viên?

NHÂN VIÊN CÓ THỂ TIẾP TỤC ĐI
LÀM (nếu không có triệu chứng).
PHẢI XÉT NGHIỆM2 trong vòng 3-5
ngày kể từ lần gặp cuối cùng, trừ khi
đã bị COVID trong 90 ngày qua.
Nhân viên có tiếp xúc gần, PHẢI đeo
khẩu trang bất cứ khi nào ở gần
nguói khác cho trọn 10 ngày.

Học sinh/con trẻ có thể đến trường/
nhà trẻ HOẶC học khu/nhà trẻ có thể
chọn để cho con em cách ly ở nhà 5 ngày.
Khuyến khích xét nghiệm2 vào ngày 3-5,
trừ khi đã bị COVID trong 90 ngày qua. Đè
nghị đeo khẩu trang5 trọn 10 ngày sau
ngày phơi nhiễm bât cứ khi nào ở gần
người khác.

NẾU có hoặc phát
hiện triệu chứng

Cô lập ngay
& làm xét
nghiệm.2
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Làm theo
hướng dẫn
CÔ LẬP.

Có thể trở lại trường nếu xét nghiệm
âm tính VÀ nếu thấy khỏe hơn và
không bị sốt ít nhất 24 giờ. (KHÔNG
XÉT NGHIỆM 10 NGÀY) PHẢI đeo
khẩu trang trọn 10 ngày bất cứ khi
nào ở gần người khác.

CÔ lập ngay
& làm xét
nghiệm.2
KẾT QUẢ
ÂM TÍNH

Có thể trở lại trường nếu xét nghiệm
âm tính4 VÀ nếu cảm thây khỏe hơn
và không bị sốt trong ít nhất 24 giờ.
(KHÔNG XÉT NGHIÊM 10 NGÀY)
PHẢI đeo khẩu trang trọn 10 ngày
bất cứ khi nào ở gần người khác.

