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Health & Safety Plan DURING COVID-19
Appendix B - Illness and Symptoms Guidelines for Staff and Students

Yêu Cầu về Triệu Chứng và Bệnh Đối Với
Nhân Viên và Học Sinh
Bất kỳ học sinh hay nhân viên nào xét nghiệm dương tính với COVID-19 hay
tiếp xúc với một ai bị nhiễm Covid-19 phải ở nhà và liên lạc vị giám sát hay
hiệu trưởng của mình. Các vị giám sát phải báo cáo ngay cho Dịch Vụ Y Tế
(covidreport@scusd.edu) để truy tìm việc tiếp xúc.

Bất kỳ ai có các triệu chứng cũng phải ở nhà và tuân theo các hướng dẫn bên dưới.

Ở NHÀ NẾU BẠN CÓ BẤT KỲ TRIỆU
CHỨNG NÀO SAU ĐÂY:
• Sốt hay ớn lạnh
• Ho
• Khó thở hay thở gấp

• Mới mất vị giác hay khướu giác
• Đau họng
• Nghẹt mũi hay chảy mũi

• Mệt lả
• Đau cơ hay cơ thể
• Nhức đầu

• Tiêu chảy
• Buồn nôn hay nôn mửa

QUÍ VỊ CÓ THỂ QUAY LẠI TRƯỜNG SAU:
10 NGÀY VÀ không bị sốt trong 24 GIỜ và triệu chứng được cải thiện đáng kể
hay
Xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 và không bị sốt trong 24 giờ và triệu chứng đã cải
thiện đáng kể
hay
Xuất trình giấy xác nhận của bác sĩ rằng triệu chứng xảy ra do kết quả chẩn đoán khác, và
không bị sốt trong 24 giờ và triệu chứng đã cải thiện đáng kể

Các điều kiện mãn tính: Các trẻ mắc bệnh mãn tính không lây nhiễm có thể quay lại trường khi các triệu chứng đã được
cải thiện. Một vị bác sĩ có thể chẩn đoán việc mắc bệnh không phải là COVID-19 và cấp một giấy xác nhận để quay lại
trường sớm hơn 10 ngày. Các trẻ có các triệu chứng giống như Covid không được kiểm soát (chẳng hạn như nghẹt mũi,
ho, chảy mũi) có thể bị gởi về nhà cho đến khi các triệu chứng được cải thiện. Nếu có thắc mắc về từng trường hợp, liên
lạc y tá trường hay dịch vụ y tế của quí vị.

