TỜ THÔNG TIN
(HANDOUT) #2

NẾU CON TÔI CÓ KẾT QUẢ XÉT
NGHIỆM DƯƠNG TÍNH VỚI COVID-19

Con tôi được chẩn đoán là mắc COVID-19 và/hoặc có kết quả
xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Con tôi có cần phải có
xét nghiệm âm tính trước khi quay trở lại trường học hoặc cơ
sở giữ trẻ không?
Không, con quý vị không cần phải có kết quả xét
nghiệm âm tính trước khi quay trở lại. Các em có
thể trở lại trường học hoặc cơ sở giữ trẻ nếu
đáp ứng được TẤT CẢ các điều kiện sau đây:
Đã ít nhất 10 ngày kể từ khi bắt đầu xuất hiện
các triệu chứng COVID-19, hoặc ngày làm xét
nghiệm dương tính nếu không có triệu chứng
Đứa trẻ không bị sốt trong ít nhất 24 giờ mà
không cần uống thuốc hạ sốt
VÀ
Các triệu chứng của đứa trẻ đã đỡ.
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Các xét nghiệm có thể là dương tính một thời gian dài sau khi đứa trẻ không
còn có nguy cơ làm lây bệnh nữa và không nên làm xét nghiệm lại.

CÁC ĐỊNH NGHĨA:

SARS-CoV-2 là loại vi-rút gây bệnh COVID-19.
Tiếp Xúc Gần (Close Contact) có nghĩa là đứa trẻ hoặc học sinh tiếp xúc với người
mắc COVID-19 trong phạm vi 6 feet, trong tổng cộng ít nhất 15 phút, NGAY CẢ KHI
cả đứa trẻ hoặc học sinh và người kia đều đeo khẩu trang. Những lần tiếp xúc ngắn
với tổng cộng thời gian lên đến 15 phút trong cùng ngày cũng được tính là Tiếp Xúc
Gần (Close Contact). Tiếp Xúc Gần (Close Contact) cũng có thể là học sinh đã tiếp
xúc ngắn hơn nhưng rất gần với các hạt nước nhỏ li ti bắn ra khi người có kết quả
xét nghiệm dương tính với COVID nói, ho hoặc hắt hơi. Ví dụ, người bệnh ho trực tiếp
vào đứa trẻ hoặc học sinh đó.
Các triệu chứng COVID-19 bao gồm sốt, lạnh run, ho, thở dốc hoặc khó thở, mệt mỏi,
nhức mỏi cơ hoặc nhức mỏi người, đau đầu, mới bắt đầu mất khứu giác hoặc vị giác,
đau họng, nghẹt mũi hoặc sổ mũi, buồn nôn, ói mửa, và tiêu chảy.
Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe (Healthcare Provider) là Bác Sĩ (Doctor),
Người Hành Nghề Y Tá (Nurse Practitioner), hoặc Phụ Tá Bác Sĩ Có Chứng Nhận
(Certified Physician Assistant).

