COVID-19
Tên:

Vui lòng trả lời trước
khi vào nhà trẻ

Ngày:

Thời gian:

1. Học sinh có triệu chứng nào mới hoặc trầm trọng hơn trong số dưới đây?*
Có

Có

Có

Có

Không

Không

Không

Không

Ho

Sốt > 37.8°C

Khó thở

Mất vị giác hoặc khứu
giác (ngửi mùi)

Có

Có

Có

Có

Có

Không

Không

Không

Không

Không

Đau họng hoặc
đau khi nuốt

Nếu “CÓ” cho
bất cứ triệu
chứng nào:

Nghẹt mũi
hoặc sổ mũi

Ở nhà & tự
cách ly

Nhức đầu

Buồn nôn, nôn
mửa hoặc tiêu chảy

Đi xét
nghiệm

Hoặc

2. Có con hoặc anh/chị/em trong hộ gia đình quý vị có một
hoặc nhiều triệu chứng nói trên hay không?

Thấy không khỏe,
đau nhức cơ,
hoặc mệt mỏi

Liên hệ người
chăm sóc
sức khỏe
Có

Không

3. Học sinh có đi nước ngoài về Canada trong 14 ngày
vừa qua hay không?

Có

Không

4. Học sinh có được thông báo là người tiếp xúc gần gũi của
một người nhiễm COVID-19 hay không?

Có

Không

5. Học sinh có được yêu cầu phải ở nhà và tự cách ly hay không?

Có

Không

Nếu “CÓ”
cho các câu
hỏi 2, 3, 4
hoặc 5:

Ở nhà & tự
cách ly

Làm theo lời khuyên
của cơ quan y tế

*Trẻ em hiện có một tình trạng sức khỏe được người chăm sóc sức khỏe xác định là khiến trẻ có các triệu chứng đó thì không nên trả lời CÓ,
trừ khi triệu chứng mới, khác hoặc trầm trọng hơn. Lưu ý xem có thay đổi gì so với các triệu chứng bình thường của con quý vị.
Cập nhật tháng 12 năm 2020
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CON TÔI CÓ 1 HOẶC NHIỀU TRIỆU CHỨNG CỦA COVID-19.
TÔI NÊN LÀM GÌ?
Con quý vị có là người tiếp xúc gần gũi của
một người nhiễm COVID-19 hay không?

CÓ

KHÔNG

• Mọi người, bao gồm các thành viên trong hộ gia đình, nên ở nhà & tự
cách ly. Đưa con quý vị đi xét nghiệm.

• Thông báo cho nhà trẻ của con quý vị rằng chúng có các triệu chứng.

• Nếu dương tính, hãy thông báo cho nhà trẻ của con quý vị. Sở Y tế
Toronto sẽ tiếp tục chỉ dẫn thêm.

• Anh chị em của học sinh cũng cần phải ở nhà và tự cách ly cho đến khi
kết quả xét nghiệm của đứa trẻ là âm tính hoặc nếu không được xét
nghiệm trong 10 ngày.

• Nếu âm tính, đứa trẻ vẫn phải tự cách ly cho đến khi được Sở Y tế
Toronto cho phép đi học lại (những người tiếp xúc gần gũi cần tự
cách ly trong 14 ngày). Các thành viên trong hộ gia đình có thể trở lại
làm việc / đi học miễn là họ không có các triệu chứng.
• Nếu con quý vị không được xét nghiệm, chúng cần phải tự cách ly
trong 10 ngày. Những người tiếp xúc trong hộ gia đình cũng sẽ phải
ở nhà và tự cách ly trong 14 ngày.

• Con quý vị nên ở nhà, tự cách ly & đi xét nghiệm.

• Người lớn trong nhà, bao gồm cha mẹ, sẽ phải tự theo dõi các triệu
chứng, nhưng có thể đi làm miễn là người lớn không có các triệu
chứng.
• Nếu người lớn có các triệu chứng, họ cần ở nhà, tự cách ly & đi xét
nghiệm.

Kết quả xét nghiệm COVID-19 của con quý vị là gì?

DƯƠNG
TÍNH

ÂM TÍNH

• Cho nhà trẻ của con quý vị biết rằng
chúng có xét nghiệm dương tính với
COVID-19.

• Con quý vị có thể trở lại nhà trẻ sau
24 giờ kể từ khi các triệu chứng
của chúng bắt đầu thuyên giảm.

• Con quý vị phải ở nhà & tự cách ly
trong 10 ngày kể từ ngày các triệu
chứng bắt đầu.

• Anh chị em có thể trở lại trường
học ngay.

• Các thành viên trong gia đình &
những người tiếp xúc gần gũi cũng
phải tự cách ly trong 14 ngày.
• Sở Y tế Toronto sẽ liên hệ với quý
vị để điều tra & sẽ chỉ dẫn thêm
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KHÔNG XÉT
NGHIỆM
• Con quý vị phải ở nhà & tự cách ly trong
10 ngày kể từ ngày các triệu chứng
bắt đầu.
• Sau 10 ngày, chúng có thể trở lại nhà trẻ
nếu các triệu chứng của chúng thuyên
giảm.
• Anh chị em của học sinh cũng sẽ phải ở
nhà và tự cách ly trong 10 ngày.
• Người lớn trong nhà, bao gồm cha mẹ, sẽ
phải tự theo dõi các triệu chứng, nhưng
có thể đi làm miễn là người lớn không có
các triệu chứng.
• Nếu người chăm sóc sức khỏe đã chẩn
đoán một tình trạng không liên quan đến
COVID-19, con quý vị có thể trở lại nhà trẻ
24 giờ sau khi các triệu chứng của chúng
thuyên giảm. Anh chị em của chúng khi
đó không cần phải tự cách ly trong 10
ngày.

