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Lộ Trình Giải Quyết Việc Kiểm Tra Sàng Lọc và Phơi Nhiễm cho
Trẻ Em tại Cơ Sở Giáo Dục và Người Có Tiếp Xúc Gần với Trẻ Em Đó
tại Cơ Sở

Lộ Trình Giải Quyết việc cho Trẻ Em Được Sàng Lọc các Triệu Chứng và Phơi Nhiễm
Trước Khi Vào 1 Cơ Sở Giáo Dục
1Nếu

1. Kiểm tra sàng lọc

cho thấy trẻ không có
triệu chứng và không
phơi nhiễm.

2. Kiểm tra sàng lọc
xác định trẻ có 1
hoặc nhiều triệu
chứng phù hợp với
khả năng nhiễm
COVID-19.*

3. Kiểm tra sàng lọc
xác định trẻ có triệu
chứng không phù
hợp với khả năng
nhiễm COVID-19.

4. Kiểm tra sàng lọc
xác định trẻ đã tiếp
xúc với người được
xác nhận là đã
nhiễm COVID-19.

Trẻ được phép vào cơ sở.

Trẻ được gửi về nhà.
Cha mẹ/Người giám hộ được
hướng dẫn tham khảo ý kiến của
Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Y Tế để
được đánh giá thêm và xét nghiệm
COVID-19 nếu cần thiết.
Cơ sở xác định trẻ có nên được
thông qua theo chế độ quản lý bệnh
tật hay không. Lưu ý, nếu các triệu
chứng của trẻ khiến trẻ khó có thể
tuân thủ các giao thức về an toàn
COVID-19 của cơ sở, trẻ nên được gửi
về nhà.
Trẻ được gửi về nhà.
Cha mẹ/Người giám hộ được
hướng dẫn cho trẻ xét nghiệm
COVID-19. Trẻ cần được kiểm dịch
trong 10 ngày kể từ lần tiếp xúc
cuối với người bị nhiễm bệnh.

trẻ bị ốm tại cơ sở, hãy cho trẻ vào khu vực cách ly (cách xa người tham dự, lý tưởng là ở ngoài trời)
và làm theo lộ trình giải quyết được mô tả dưới đây.

Trẻ ở nhà theo hướng dẫn
của Nhà cung cấp dịch vụ y
tế. Cha mẹ/người giám hộ
báo cáo tình trạng của trẻ
cho cơ sở.

Nhà cung cấp dịch vụ
y tế xác nhận trẻ
không có các triệu
chứng phù hợp với
nhiễm COVID- 19 như
được mô tả dưới đây.

Nhà cung cấp dịch vụ y
tế không được thỉnh thị
hoặc nhà cung cấp dịch
vụ y tế xác nhận trẻ có
các triệu chứng phù hợp
với nhiễm COVID-19
được mô tả dưới đây.

Trẻ được xét
nghiệm

Trẻ có xét
nghiệm
phân tử
COVID-19
âm tính

Trẻ ở nhà cho đến khi hết sốt mà
không cần dùng thuốc hạ sốt
trong 24 giờ và các triệu chứng
được cải thiện. Cha mẹ/người
giám hộ báo cáo tình trạng của
trẻ cho cơ sở.

Trẻ có kết
quả xét
nghiệm chẩn
đoán dương
tính với vi-rút
COVID-19

Trẻ được cách ly tại nhà cho
đến khi hết sốt được 24 giờ,
các triệu chứng được cải
thiện và 10 ngày kể từ khi
xuất hiện các triệu chứng.
Cha mẹ/người giám hộ báo
cáo tình trạng của trẻ cho
cơ sở.

Trẻ không được xét nghiệm

Các triệu chứng phù hợp với khả năng nhiễm COVID-19 ở trẻ em gồm có: sốt ≥ 100.4○F;
cơn ho mới bộc phát (khác với cơn ho thông thường); tiêu chảy hoặc nôn mửa. Nếu các
triệu chứng của trẻ không phù hợp với khả năng nhiễm COVID-19 nhưng vẫn còn lo ngại,
khuyến nghị trẻ nên được đánh giá thêm bởi nhà cung cấp dịch vụ y tế.

Lộ Trình Giải Quyết cho Người Đã Có Tiếp Xúc với Trẻ Có Khả Năng Bị Nhiễm Bệnh 1 tại Cơ Sở Giáo Dục
1

Trẻ có khả năng bị nhiễm bệnh được định nghĩa là trẻ có 1 hoặc nhiều triệu chứng phù hợp với khả năng nhiễm COVID-19. Các triệu chứng bao gồm sốt
≥ 100.4○F; cơn ho mới bộc phát (khác với cơn ho thông thường); tiêu chảy hoặc nôn mửa.
Người đã có tiếp xúc với trẻ có khả năng bị nhiễm bệnh là trẻ em hoặc nhân viên tại cơ sở đã có tiếp xúc gần (trong vòng 6 feet trong tổng cộng 15 phút
trở lên trong khoảng thời gian 24 giờ) với trẻ có khả năng bị nhiễm bệnh; đã có tiếp xúc trực tiếp với chất dịch/chất bài tiết cơ thể từ trẻ có khả năng bị
nhiễm bệnh; hoặc là thành viên của một lớp học hoặc nhóm học có tiếp xúc với trẻ có khả năng bị nhiễm bệnh.

Người đã có tiếp xúc
với trẻ có khả năng bị
nhiễm bệnh được thông
báo rằng họ có thể đã bị
phơi nhiễm tại cơ sở.
Người đã có tiếp xúc có
thể ở lại cơ sở trong khi
chờ xác nhận tiếp xúc.2

2Phơi

Cơ sở xác nhận
rằng người đã có tiếp
xúc bị phơi nhiễm
COVID-19.

Cơ sở xác nhận
rằng người đã có tiếp
xúc không bị phơi
nhiễm HOẶC không có
xác nhận tiếp xúc nào
được cung cấp.
Không yêu cầu hành
động nào.

Người đã có tiếp
xúc được hướng dẫn
kiểm dịch và
làm xét nghiệm

Người có tiếp
xúc có kết quả xét
nghiệm chẩn đoán
dương tính với
vi-rút COVID-19
Người có tiếp
xúc không làm xét
nghiệm hoặc có kết
quả xét nghiệm chẩn
đoán âm tính với virút COVID-19

Người có tiếp xúc giờ là người bị
nhiễm bệnh và cần phải cách ly tại nhà
cho đến khi hết sốt mà không cần
dùng thuốc hạ sốt trong 24 giờ, các
triệu chứng được cải thiện và 10 ngày
kể từ khi bắt đầu có triệu chứng (hoặc
10 ngày kể từ ngày xét nghiệm, trong
trường hợp không có triệu chứng).

Người có tiếp xúc được
kiểm dịch tại nhà trong 10
ngày kể từ lần tiếp xúc cuối
với người bị nhiễm bệnh.

nhiễm được xác nhận đối với người đã có tiếp xúc với trẻ có khả năng bị nhiễm bệnh nếu Cơ sở nhận được thông báo rằng trẻ có khả năng bị nhiễm bệnh
đó đã có kết quả xét nghiệm chẩn đoán dương tính với vi-rút COVID-19 HOẶC đã nhận được chẩn đoán nhiễm COVID-19 từ một nhà cung cấp dịch vụ y tế.

Lộ Trình Giải Quyết việc Kiểm Tra Sàng Lọc và Phơi Nhiễm cho
Nhân Viên tại Cơ Sở Giáo Dục và Người Có Tiếp Xúc Gần với Nhân Viên
Đó tại Cơ Sở

1. Kiểm tra

sàng lọc cho
thấy nhân viên
không có triệu
chứng và không
phơi nhiễm.

2. Kiểm tra sàng
lọc xác định nhân
viên có từ 1 triệu
chứng trở lên phù
hợp với khả năng
nhiễm COVID-19.*
3. Kiểm tra sàng

lọc xác định nhân
viên có triệu chứng
không phù hợp với
khả năng nhiễm
COVID-19.

4. Kiểm tra sàng

lọc xác định nhân
viên đã bị phơi
nhiễm với người
được xác nhận là
nhiễm COVID-19.

Lộ Trình Giải Quyết Định cho Nhân Viên được Sàng Lọc các Triệu Chứng và Phơi
Nhiễm Trước Khi Vào 1 Cơ Sở Giáo Dục
1

Nếu nhân viên bị ốm tại cơ sở, hãy đưa nhân viên vào khu vực cách ly (lý tưởng là ở ngoài trờI, cách xa người tham dự)
và làm theo lộ trình giảI quyết được mô tả dưới đây.

Nhân viên được phép vào cơ sở.

Nhân viên được cho về nhà và
được hướng dẫn tham khảo ý kiến
của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Y Tế để
được đánh giá thêm và xét nghiệm
COVID-19 có thể có.

Cơ sở xác định rằng nhân viên có nên được
miễn trừ căn cứ vào chính sách quản lý bệnh
tật. Lưu ý, nếu các triệu chứng của nhân viên
khiến cho nhân viên khó có thể tuân thủ các
biện pháp phòng ngừa và kiểm soát lây
nhiễm COVID-19 của cơ sở, thì nhân viên đó
nên được cho về nhà.

Nhân viên được cho về nhà và
được hướng dẫn xét nghiệm lây
nhiễm COVID-19. Nhân viên tự
cách ly trong vòng 10 ngày kể từ
lần tiếp xúc cuối với người bị
nhiễm bệnh.

Nhà cung cấp dịch vụ y
tế xác nhận là nhân viên
không có các triệu chứng
phù hợp với COVID- 19
được mô tả dưới đây.

Nhà cung cấp
dịch vụ y tế không
được tư vấn hoặc nhà cung
cấp dịch vụ y tế xác nhận
nhân viên có các triệu
chứng phù hợp với COVID19 như được mô tả dưới
đây.

Nhân viên được
xét nghiệm

Nhân viên
có xét nghiệm
phân tử
COVID-19
âm tính
Nhân viên
có xét nghiệm
chẩn đoán
dương tính với
vi-rút COVID-19

Nhân viên ở nhà theo
hướng dẫn của Nhà cung
cấp dịch vụ y tế. Nhân viên
báo cáo tình trạng sức khỏe
cho cơ sở.
Nhân viên ở nhà cho đến khi hết
sốt mà không dùng thuốc hạ sốt
trong 24 giờ và các triệu chứng
được cải thiện. Nhân viên báo cáo
tình trạng sức khỏe cho cơ sở.

Nhân viên tự cách ly tại nhà
cho đến khi hết sốt trong 24
giờ, các triệu chứng được cải
thiện và trong 10 ngày kể từ
khi xuất hiện các triệu chứng.
Nhân viên báo cáo tình trạng
sức khỏe cho cơ sở.

Nhân viên không được xét nghiệm

*Theo hướng dẫn tạm thời cho các doanh nghiệp và chủ lao động của Trung Tâm Kiểm Soát
và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) (tháng 5/2020), doanh nghiệp có thể xem xét kiểm tra sàng
lọc nhân viên trưởng thành cho các triệu chứng có thể liên quan đến nhiễm COVID-19, bao
gồm sốt ≥ 100.4○F hoặc cảm thấy sốt (ớn lạnh, đổ mồ hôi); cơn ho mới bộc phát (khác với cơn
ho thông thường); thở hụt hơi; đau nhức cơ hoặc đau toàn thân; tiêu chảy hoặc nôn mửa;
mới bị mất vị giác hoặc khứu giác. Nếu các triệu chứng của nhân viên không được liệt kê ở
trên nhưng vẫn còn lo ngại, khuyến nghị nhân viên nên được đánh giá thêm bởi nhà cung
cấp dịch vụ y tế.

Lộ Trình Giải Quyết cho Người Đã Có Tiếp Xúc với Nhân Viên Có Khả Năng Bị Nhiễm Bệnh 1 tại
Cơ Sở Giáo Dục

1Nhân viên có khả năng bị nhiễm bệnh được định nghĩa là nhân viên có 1 hoặc nhiều triệu chứng phù hợp với khả năng nhiễm COVID-19. Các triệu chứng bao gồm sốt ≥
100.4○F; hoặc cảm thấy sốt (ớn lạnh, đổ mồ hôi); cơn ho mới bộc phát (khác với cơn ho thông thường); thở hụt hơi; đau cơ hoặc đau toàn thân; tiêu chảy hoặc nôn mửa;
mới mất đi vị giác hoặc khứu giác. Người đã có tiếp xúc với nhân viên có khả năng bị nhiễm bệnh là trẻ em hoặc nhân viên tại cơ sở đã có tiếp xúc gần (trong vòng 6
feet trong tổng cộng 15 phút trở lên trong khoảng thời gian 24 giờ) với nhân viên có khả năng bị nhiễm bệnh; đã có tiếp xúc trực tiếp với chất dịch/chất bài tiết cơ
thể từ nhân viên có khả năng bị nhiễm bệnh; hoặc là thành viên của một lớp học hoặc nhóm học có tiếp xúc với nhân viên có khả năng bị nhiễm bệnh.

Người đã có tiếp xúc
với nhân viên có khả năng
bị nhiễm bệnh được thông
báo rằng họ có thể đã bị
phơi nhiễm tại cơ sở.
Người đã có tiếp xúc có thể
ở lại cơ sở trong khi chờ
xác nhận tiếp xúc.2

Cơ sở xác nhận
rằng người đã có tiếp
Người đã có tiếp
xúc
được hướng dẫn
xúc bị phơi nhiễm
kiểm dịch và
COVID-19.
làm xét nghiệm

Cơ sở xác nhận
rằng người đã có tiếp
xúc không bị phơi
nhiễm HOẶC không có
xác nhận tiếp xúc nào
được cung cấp.
Không yêu cầu hành
động nào.

Người có tiếp
xúc có kết quả xét
nghiệm chẩn
đoán dương tính
với vi-rút
COVID-19
Người có tiếp
xúc không làm xét
nghiệm hoặc có kết
quả xét nghiệm chẩn
đoán âm tính với virút COVID-19

Người có tiếp xúc giờ là người bị nhiễm
bệnh và cần phải cách ly tại nhà cho đến
khi hết sốt mà không cần dùng thuốc hạ
sốt trong 24 giờ, các triệu chứng được
cải thiện và 10 ngày kể từ khi bắt đầu có
triệu chứng (hoặc 10 ngày kể từ ngày
xét nghiệm, trong trường hợp không có
triệu chứng).

Người có tiếp xúc được
kiểm dịch tại nhà trong 10
ngày kể từ lần tiếp xúc cuối
với người bị nhiễm bệnh.

2Phơi nhiễm được xác nhận đối với người đã có tiếp xúc với nhân viên có khả năng bị nhiễm bệnh nếu Cơ sở nhận được thông báo rằng nhân viên có khả năng bị nhiễm

bệnh đó đã có kết quả xét nghiệm chẩn đoán dương tính với vi-rút COVID-19 HOẶC đã nhận được chẩn đoán nhiễm COVID-19 từ một nhà cung cấp dịch vụ y tế.

Lộ Trình Giải Quyết cho
Trẻ Em hoặc Nhân Viên Có Kết Quả Xét Nghiệm được Xác Nhận là Bị Nhiễm
COVID-19 tại Cơ Sở Giáo Dục và Người Có Tiếp Xúc Gần với Họ tại Cơ Sở

Hướng Dẫn dành cho Trẻ Em hoặc Nhân Viên Có Kết Quả Xét Nghiệm được Xác Nhận là
Bị Nhiễm COVID- 19 tại Cơ Sở Giáo Dục

Cơ sở Giáo dục
được thông báo
về trẻ em hoặc
nhân viên đã xét
nghiệm với kết
quả xác nhận là
bị nhiễm COVID19.

Trẻ em hoặc nhân
viên được xét

nghiệm với kết quả
xác nhận là bị
nhiễm COVID-19

được gửi về nhà.

Trẻ em hoặc
nhân viên đã xét
nghiệm với kết

quả xác nhận là
bị nhiễm COVID19 được hướng
dẫn cách ly tại
nhà, cách xa
những người
khác.1

Cơ sở xác định người
tiếp xúc đã tiếp xúc
với trẻ em hoặc nhân
viên đã được xét
nghiệm với kết quả
xác nhận là bị nhiễm
COVID-19 trong khi có
thể lây bệnh2 và thông
báo cho những người
có tiếp xúc về phơi
nhiễm.

1Những người đã được xét nghiệm với kết quả xác
á nhận là bị nhiễm COVID-19 nên cách ly cho đến khi
h hết sốt trong 24 giờ mà không cần dùng thuốc hạ sốt, các
triệu chứng được cải thiện và 10 ngày kể từ khi bắt đầu có triệu chứng (hoặc 10 ngày kể từ ngày xét nghiệm, trong trường hợp không có triệu chứng).
2Thời gian lây nhiễm cho người bị nhiễm bệnh là 48 giờ trước khi bắt đầu có triệu chứng (hoặc ngày xét nghiệm đối với người không có triệu chứng) cho đến khi
người bị nhiễm không còn cần phải được cách ly nữa.

Lộ Trình Giải Quyết cho Người Có Tiếp Xúc 1 với Trẻ Em hoặc Nhân Viên Có Kết
Quả Xét Nghiệm được Xác Nhận là Bị Nhiễm COVID- 1 tại Cơ Sở Giáo Dục
1Người có tiếp xúc với trẻ em hoặc nhân viên có kết quả xét nghiệm được xác nhận là bị nhiễm COVID-19 được định nghĩa là trẻ em hoặc nhân viên tại cơ

sở đã ở trong vòng 6 feet với một cá nhân có kết quả xét nghiệm được xác nhận là bị nhiễm COVID-19 trong tổng cộng 15 phút trở lên trong khoảng thời
gian 24 giờ; đã có tiếp xúc trực tiếp không được bảo vệ với chất dịch/chất bài tiết cơ thể từ người có kết quả xét nghiệm được xác nhận là bị nhiễm COVID19; hoặc là thành viên của một lớp học hoặc nhóm học có tiếp xúc với người có kết quả xét nghiệm được xác nhận là bị nhiễm bệnh.

Người đã có tiếp
xúc được thông báo
rằng họ đã bị phơi
nhiễm với COVID-19
tại cơ sở và được
hướng dẫn kiểm
dịch và xét nghiệm
COVID-19.

Người có tiếp xúc
có kết quả xét
nghiệm chẩn đoán
dương tính
với vi-rút COVID-19
Ngườicó
cótiếp
tiếpxúc
xúcđược
đượcxét
xétnghiệm
nghiệm
Người

Người có tiếp xúc có
kết quả xét nghiệm
chẩn đoán âm tính
với vi-rút COVID-19

Người có tiếp xúc không được xét nghiệm

Người có tiếp xúc giờ là người bị
nhiễm bệnh và cần phải cách ly tại
nhà cho đến khi hết sốt mà không
cần dùng thuốc hạ sốt trong 24 giờ,
các triệu chứng được cải thiện và
10 ngày kể từ khi bắt đầu có triệu
chứng (hoặc 10 ngày kể từ ngày xét
nghiệm, trong trường hợp không có
triệu chứng).

Người có tiếp xúc được cách ly tại
nhà trong vòng 10 ngày kể từ lần
tiếp xúc cuối với người bị nhiễm
bệnh.

