
COVID-19 & Vi-rút Đường Hô hấp 
Sàng lọc hàng ngày cho trẻ em/học sinh/người lớn. Cha mẹ/người giám hộ có thể làm cho con họ.

Ngày 6 tháng 9 năm 2022

1. Bạn có bất kỳ triệu chứng nào mới hoặc trầm trọng hơn không*? 
A) Một hoặc nhiều hơn:

Sốt > 37.8°C và/ 
hoặc ớn lạnh

Có

Không

Ho

Có

Không

Khó thở

Có

Không

Giảm hoặc mất khả  
năng nếm/ngửi

Có

Không

B) Hai hoặc nhiều hơn:

Đau họng

Có

Không

Nhức đầu

Có

Không

Cảm thấy rất  
mệt mỏi

Có

Không

Chảy nước mũi/ 
nghẹt mũi

Có

Không

Đau cơ/đau khớp

Có

Không

Buồn nôn/nôn mửa/ 
tiêu chảy

Có

Không

2.  Bạn có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 trong 10 ngày qua và có (các) 
triệu chứng không?

Nếu trả lời “CÓ” cho Câu hỏi 1 hoặc 2  
Ở nhà & tự cách ly

Thực hiện theo các biện  
 pháp bổ sung

Có

Không

3.  Bạn chỉ có một triệu chứng từ 1(B) HOẶC bất kỳ triệu chứng nào sau đây là mới hoặc trầm 
trọng hơn không?* 

• Đau bụng 
• Đau mắt đỏ 
• Giảm cảm giác ngon miệng hoặc không muốn ăn 

  Nếu trả lời “CÓ” Ở nhà cho đến khi triệu chứng của bạn đỡ trong 24 giờ (48 giờ 
đối với buồn nôn/nôn mửa/tiêu chảy) và bạn không có bất kỳ triệu chứng mới nào

Có

Không

4.  Bạn có được thông báo rằng bạn cần cách ly, ở nhà, hoặc không đi học hoặc đến cơ sở giữ 
trẻ vào lúc này không? (ví dụ như bởi một bác sĩ, nhân viên biên giới của chính phủ trung 
ương, cơ quan y tế công cộng)? 

  Nếu trả lời “CÓ” Ở nhà + Làm theo hướng dẫn bạn đã được cung cấp

Có

Không

5.  Bạn có được thông báo rằng bạn là người tiếp xúc gần với một người có các triệu chứng 
HOẶC một người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 không? 

  Nếu trả lời “CÓ” Thực hiện theo các biện pháp bổ sung + Nếu có các triệu chứng*, 
hãy tự cách ly ngay lập tức

Có

Không

*Nếu triệu chứng là do một tình trạng sức khỏe đã biết mà khiến bạn có triệu chứng, hãy chọn “Không”. Nếu triệu chứng mới, khác hoặc trở nên nghiêm trọng hơn, 
hãy chọn “Có”. Nếu bị mệt nhẹ, đau cơ hoặc khớp trong vòng 48 giờ sau khi tiêm vắc-xin COVID-19 hoặc vắc-xin cúm, hãy chọn “Không”. 
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COVID-19 & Công cụ Sàng lọc Vi-rút Đường  
hô hấp Các bước Tiếp theo

Nếu bạn trả lời “CÓ” cho bất kỳ câu hỏi nào trên trang 1, hãy làm theo hướng dẫn bên dưới:

Ở nhà & Tự Cách ly nếu Bạn bị Bệnh: 
Ở nhà cho đến khi bạn hết sốt và các triệu chứng của bạn đỡ dần trong ít nhất 24 giờ (hoặc 48 giờ nếu buồn  
nôn/nôn mửa/tiêu chảy). 
Bất kỳ người nào đang cảm thấy bị bệnh hoặc có bất kỳ triệu chứng bệnh nào mới hoặc trầm trọng hơn,  
kể cả những triệu chứng không được liệt kê trong công cụ sàng lọc này, thì nên ở nhà cho đến khi các triệu 
chứng của họ đỡ dần và đi khám ở chuyên gia chăm sóc sức khỏe của họ nếu cần. 

Thực hiện theo các Biện pháp Bổ sung: 
Trong 10 ngày sau khi các triệu chứng bắt đầu xuất hiện HOẶC có kết quả xét nghiệm COVID-19 dương tính 
(tùy điều kiện nào đến trước) HOẶC trong 10 ngày sau lần tiếp xúc gần nhất của bạn với một người có các 
triệu chứng hoặc kết quả xét nghiệm COVID-19 dương tính:

•  Đeo khẩu trang vừa khít ở tất cả các môi trường công cộng (bao gồm cả trường học/cơ  
sở giữ trẻ, trừ khi <2 tuổi); 

•  Tránh các hoạt động không cần thiết mà bạn cần phải tháo khẩu trang (ví dụ: đi ăn ngoài, 
chơi nhạc cụ hơi, các môn thể thao tiếp xúc nhiều mà không thể đeo khẩu trang một cách 
an toàn), trừ các trường hợp ngoại lệ hợp lý, chẳng hạn như khi ăn trong không gian chung 
ở trường trong khi giữ khoảng cách hết mức có thể;

•  Không đến thăm những người hoặc môi trường (ví dụ như bệnh viện, nhà chăm sóc dài hạn) 
có nguy cơ cao hơn, bao gồm những nơi có người cao niên hoặc những người bị suy giảm 
miễn dịch. 

Hãy làm theo lời khuyên này ngay cả khi bạn có kết quả âm tính với COVID-19 hoặc bạn đã không làm xét nghiệm. 
Các biện pháp này là một lớp phòng ngừa bổ sung chống lại sự lây lan của vi-rút COVID-19 và vi-rút đường hô hấp.

Thực hiện theo Hướng dẫn Bổ sung nếu bị Suy giảm miễn dịch HOẶC Sống trong 
Cơ sở Chăm sóc Tập thể có mức Rủi ro Cao nhất: 
Nếu sống trong môi trường có nguy cơ cao nhất HOẶC bị suy giảm miễn dịch HOẶC nhập viện vì bệnh liên  
quan đến COVID-19 , thì những yêu cầu cách ly của bạn có thể khác. Xem công cụ sàng lọc của tỉnh để được 
hướng dẫn thêm. 

Thực hiện theo Hướng dẫn Bổ sung như được Hướng dẫn: 
Nếu bạn đã được thông báo rằng bạn cần cách ly, ở nhà, hoặc không đi học hoặc đến cơ sở giữ trẻ vào lúc này  
(ví dụ như bởi một bác sĩ, nhân viên biên giới của chính phủ trung ương, cơ quan y tế công cộng): 

•  Làm theo hướng dẫn hoặc chỉ dẫn đã được cung cấp cho bạn. 
•  Nếu bạn đã đi ra bên ngoài Canada trong 14 ngày qua, hãy làm theo những yêu cầu của chính phủ trung 

ương về cách ly và xét nghiệm sau khi đi nước ngoài về. 

Đi Xét nghiệm và Điều trị nếu Đủ điều kiện: 
•  Xét nghiệm và điều trị COVID-19 được cung cấp cho một số nhóm nhất định. Xem ở đây để biết thêm  

thông tin. 

Công cụ này nhất quán với hướng dẫn của tỉnh: Sàng lọc COVID-19 ở Trường học và Cơ sở Giữ trẻ và Quản lý các Ca nhiễm 
& Trường hợp Tiếp xúc COVID-19 ở Ontario (gov.on.ca)
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https://covid-19.ontario.ca/covid19-cms-assets/2022-08/COVID-screening-immunocompromised_en-V5-2022-08-31.pdf
https://travel.gc.ca/travel-covid
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/
https://covid-19.ontario.ca/school-screening/
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/contact_mngmt/management_cases_contacts.pdf
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/contact_mngmt/management_cases_contacts.pdf

