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Phụ huynh, trẻ em, giáo viên, y tá học đường, nhân viên nhà trường, và các viên chức quản trị tất cả đều 
đóng một vai trò quan trọng trong việc hợp tác với Bộ Y tế Virginia (Virginia Department of Health/
VDH) để ngăn COVID-19 xâm nhập khung cảnh học đường và góp phần làm chậm lại sự lây nhiễm 
COVID-19 trong các cộng đồng của chúng ta. Mọi người nên theo dõi sức khỏe của mình trong lúc  
COVID-19 có mặt trong cộng đồng và không nên đến trường hoặc tham gia những hoạt động khác nếu 
họ bị bệnh hoặc họ biết là họ đã phơi nhiễm với một người nhiễm COVID-19.

CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA NẾU MỘT NGƯỜI ĐƯỢC CHẨN ĐOÁN NHIỄM COVID-19?

Khi một người có xét nghiệm dương tính với COVID-19 bởi bác sĩ của họ, pháp luật đòi hỏi bác sĩ đó báo 
cáo kết quả chẩn đoán và xét nghiệm dương tính cho VDH. Việc báo cáo thông tin này cho VDH giúp 
cho các chuyên gia y tế công cộng (được gọi là “những điều tra viên trường hợp”) có thể tiếp xúc với 
người nhiễm COVID-19 để cung cấp sự giáo dục và để thu thập những thông tin về những người khác có 
thể đã bị phơi nhiễm. Nếu người nhiễm COVID-19 ở độ tuổi 17 hoặc nhỏ hơn, điều tra viên trường hợp 
sẽ nói chuyện với cha mẹ hoặc người giám hộ.

Khi các triều tra viên trường hợp từ sở y tế địa phương (LHD) liên lạc lần đầu với người được báo cáo 
là nhiễm COVID-19, họ sẽ:

• Xác minh và yêu cầu có thêm thông tin về nhân khẩu học

Câu hỏi thí dụ: “Xin quí vị vui lòng xác minh tên họ của mình (hoặc tên của con quí vị) và ngày sinh?”

• Cung cấp sự giáo dục về COVID-19 và hỏi về những triệu chứng hay tình trạng sức khỏe của người đó

Câu hỏi thí dụ: “Những triệu chứng đó có làm cho quí vị (hoặc con quí vị) phải đến bệnh viện hay không?”

• Xem xét những đề nghị cô lập và những nguồn lực khác
Câu hỏi thí dụ: “Cô lập tại nhà sẽ như thế nào? 
Quí vị có những mối quan tâm nào?”

• Thực hiện việc theo dõi liên hệ để nhận diện những người có tiếp xúc gần và có thể đã bị phơi nhiễm

Câu hỏi thí dụ: “Quí vị (hoặc con quí vị) có ăn hoặc uống chung với bất cứ ai trong hai ngày trước 
khi cảm thấy bị bệnh hoặc trong lúc cảm thấy bị bệnh hay không? Quí vị (hoặc con quí vị) có ngồi 
gần người nào trên xe buýt trong hai ngày trước khi cảm thấy bị bệnh hoặc trong lúc cảm thấy bị 
bệnh hay không?”

Điều tra viên trường hợp sẽ không:

• Hỏi số an sinh xã hội, tình trạng di trú, hoặc thông tin về tài chánh của quí vị (hoặc của con quí vị).

• Tiết lộ tên tuổi hoặc nhân thân của quí vị (hoặc của con quí vị) với những người có tiếp xúc gần.

Theo dõi Liên hệ về COVID-19 ở các trường từ Mẫu giáo đến Lớp 12: 
Làm sao để chuẩn bị và Những gì có thể sẽ xảy ra

Tính đến ngày 4 tháng 8, 2020
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Những người phải cô lập nên ở nhà cho tới khi việc họ tới gần những người khác là an toàn. Ở trong nhà, 
người nào bị bệnh hoặc bị lây nhiễm nên tự tránh xa người khác càng nhiều càng tốt bằng cách ở trong 
một "căn phòng bệnh" hoặc một khu riêng biệt và dùng phòng vệ sinh riêng, nếu có. Những người nhiễm 
COVID-19 và có những triệu chứng có thể tiếp xúc với người khác và quay lại với những hoạt động sau 
khi đã xảy ra tất cả những việc sau đây: đã hơn 24 giờ mà không bị sốt (mà không dùng các loại thuốc 
giảm sốt như acetaminophen hoặc ibuprofen) VÀ những triệu chứng được cải thiện VÀ khi 10 ngày đã 
trôi qua kể từ khi các triệu chứng xuất hiện lần đầu. Những người nhiễm COVID-19 mà không hề có 
triệu chứng có thể tiếp xúc với người khác và quay lại với những hoạt động sau khi 10 ngày đã trôi qua kể 
từ khi có xét nghiệm dương tính với COVID-19.

NHỮNG LOẠI THÔNG TIN NÀO MÀ SỞ Y TẾ ĐỊA PHƯƠNG CÓ THỂ HỎI TRƯỜNG HỌC?

Nếu một người nhiễm COVID-19 được nhận diện là người theo học hoặc làm việc trong một khung cảnh 
học đường, Sở y tế địa phương (LHD) có thể liên lạc với nhà trường để thu thập thêm thông tin. Tên tuổi và 
nhân thân của người nhiễm COVID-19 sẽ không được chia sẻ với trường học hoặc xác nhận bởi LHD. 
LHD sẽ yêu cầu những thông tin cụ thể dựa trên cuộc phỏng vấn của họ với người nhiễm COVID-19, hoặc 
với người giám hộ của người đó. Trong thời gian đại dịch COVID-19, có một điều cực kỳ quan trọng là 
trường học nên chuẩn bị sẵn sàng bằng cách có sẵn các thông tin. Những thông tin được yêu cầu có thể bao 
gồm:

• Tổng số học sinh và nhân viên tại trường

• Tổng số học sinh và nhân viên của một lớp hoặc một phòng học cá biệt 

• Thời khóa biểu lớp học hoặc sổ phân công của một lớp hoặc một phòng học cá biệt

• Đồ biểu về xếp chỗ ngồi của một lớp hoặc một phòng học cá biệt

• Những biện pháp phòng ngừa được áp dụng trong một lớp hoặc một phòng học cá biệt (thí dụ, 
khoảng cách giữa các bàn học sinh ngồi, phòng chứa bao nhiêu người)

• Sự phân phái xe buýt cho một tuyến xe buýt cá biệt

• Thông tin liên lạc của học sinh và nhân viên

• Thông tin về những nhóm cá biệt khác mà người nhiễm COVID-19 có thể đã sinh hoạt chung trong 
một thời gian đáng kể (thí dụ, một đội thể thao, một câu lạc bộ ở trường, nhóm học sinh được chăm 
nom sau giờ tan trường/after-school care)

• Thông tin về hoặc sinh hay nhân viên mới báo cáo mắc bệnh:

◦ Các triệu chứng

◦ Ngày phát bệnh

◦ Những nơi trong trường mà người báo cáo có bệnh đã lui tới
TRƯỜNG HỌC SẼ TRUYỀN ĐẠT THÔNG TIN NHƯ THẾ NÀO VỚI HỌC SINH, PHỤ HUYNH/
NGƯỜI GIÁM HỘ, VÀ NHÂN VIÊN?

LHD sẽ khuyến khích nhà trường thông báo tình hình cho phụ huynh/người giám hộ, học sinh và nhân 
viên trong lúc duy trì sự bảo mật thông tin cá nhân. LHD có thể trợ giúp với những lá thư mẫu và những 
văn bản về dữ liệu (fact sheets).

SỞ Y TẾ ĐỊA PHƯƠNG SẼ LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI CÓ TIẾP XÚC GẦN NHƯ THẾ NÀO?
HỌ SẼ HỎI NHỮNG GÌ?

Các chuyên gia y tế công cộng (được gọi là "những chuyên viên theo dõi liên hệ”) của LHD sẽ dùng 
những thông tin thu thập được qua cuộc phỏng vấn trường hợp và những thông tin bổ sung do nhà 
trường cung cấp để nhận diện những người đã có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19 trong lúc 
người đó đang ở trong thời kỳ lây bệnh. Nếu người có tiếp xúc gần ở trong độ tuổi 17 hoặc nhỏ hơn, 
chuyên viên theo dõi liên hệ sẽ nói chuyện với cha mẹ hoặc người giám hộ. 
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Những người có tiếp xúc gần gồm có tất cả những ai đã trải qua hơn 15 phút trong vòng sáu feet với 
người bị nhiễm COVID-19 hoặc đã phơi nhiễm với chất thải đường hô hấp của người đó (thí dụ, ho hoặc 
nhảy mũi; dùng chung ly uống nước hoặc muỗng nĩa; hôn hít) trong lúc người đó đang ở trong thời kỳ 
lây bệnh. Một người nhiễm COVID-19 được xem là có thể lây cho người khác bắt đầu từ 2 ngày trước 
khi họ bị bệnh, hoặc 2 ngày trước khi họ có xét nghiệm dương tính nếu họ không hề có triệu chứng.

Tùy theo khung cảnh của lớp học, các biện pháp phòng ngừa được áp dụng ở trường (thí dụ, giảm số học 
sinh trong lớp, chỗ ngồi cách xa nhau), và tuổi của học sinh và những hoạt động của các em ở trường, 
chúng ta có thể khó xác định phải chăng những đứa trẻ phù hợp với định nghĩa về tiếp xúc gần. Nếu một 
người nhiễm COVID-19 được nhận diện là ở trong một lớp gồm những em bé khó giữ khoảng cách sáu 
feet với nhau, toàn bộ học sinh lớp đó có thể được xem là tiếp xúc gần. Nếu một người nhiễm COVID-19 
được nhận diện là một học sinh trung học đệ nhị cấp hoặc là một giáo viên/thành viên ban giảng huấn, 
họ có thể cung cấp thêm những thông tin chi tiết về những hoạt động và những sự tương tác của mình, 
và như thế, số người rơi vào diện tiếp xúc gần có thể sẽ ít hơn.

Khi những chuyên viên theo dõi liên hệ nói chuyện với những người được nhận diện là tiếp xúc gần, 
họ sẽ:

• Xác minh và yêu cầu có thêm thông tin về nhân khẩu học

Câu hỏi thí dụ: “Xin quí vị vui lòng xác minh tên họ của mình (hoặc tên của con quí vị) và ngày sinh?”

• Cung cấp sự giáo dục về COVID-19 và hỏi về những triệu chứng của người đó

Câu hỏi thí dụ: "Quí vị có biết những triệu chứng của COVID-19 không? Hiện giờ quí vị (hoặc 
con của quí vị) có bất kỳ triệu chứng nào trong những triệu chứng này không?”

• Đề nghị xét nghiệm, nếu có, và cung cấp những nguồn lực để tìm địa điểm xét nghiệm

Câu hỏi thí dụ: “Quí vị có định đi tới đâu để xét nghiệm cho quí vị (hoặc cho con của quí vị) hay không?”

• Ghi tên người tiếp xúc đó vào một công cụ theo dõi và báo cáo có tên là “Sara Alert. Công cụ này giúp cho 
LHD có thể liên lạc hàng ngày với người đó để hỏi về những triệu chứng, và kết nối họ với nơi chăm sóc 
nếu cần

Câu hỏi thí dụ: “Quí vị (hoặc con của quí vị) hôm nay có sốt không hoặc có triệu chứng nào khác không?”

• Xem xét những khuyến nghị cách ly kiểm dịch, ngày chấm dứt thời gian cách ly kiểm dịch, và những 
nguồn lực khác

Câu hỏi thí dụ: “Cách ly kiểm dịch tại nhà sẽ như thế nào? Quí vị có mối quan tâm nào không?”

Chuyên viên theo dõi liên hệ sẽ không:

• Xác nhận tên hoặc nhân thân của người nhiễm COVID-19

• Hỏi số an sinh xã hội, tình trạng di trú, hoặc thông tin về tài chánh của quí vị (hoặc của con quí vị).

• Đến nhà của quí vị để tiến hành xét nghiệm 

Những người có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19 nên cách ly (ở trong nhà) và theo dõi sức khỏe 
của mình trong vòng 14 ngày, bắt đầu từ ngày gần nhất với ngày họ có thể bị phơi nhiễm với COVID-19. 
Các chuyên gia khuyên tất cả những người có tiếp xúc gần cũng đi xét nghiệm, nếu việc xét nghiệm có 
thể thực hiện, để nhanh chóng xác định là họ có thể lây bệnh cho người khác hay không. Nếu được xét 
nghiệm và kết quả là dương tính, người đó được xem là nhiễm COVID-19 và nên cách ly (ở trong nhà) 
và tránh những sự tiếp xúc không cần thiết với người khác. Nếu được xét nghiệm và kết quả là âm tính, 
người đó vẫn cần hoàn tất thời gian cách ly 14 ngày. Những người có tiếp xúc với người đó không cần 
cách ly.

NHÀ TRƯỜNG SẼ LÀM GÌ NẾU MỘT NGƯỜI NHIỄM ĐƯỢC NHẬN DIỆN? TRƯỜNG CÓ 
ĐÓNG CỬA KHÔNG?
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LHD sẽ làm việc với nhà trường để xem xét những biện pháp được áp dụng nhằm hạn chế sự lây lan của 
dịch bệnh và có thể đề nghị những biện pháp bổ sung hoặc sửa đổi những hoạt động hiện thời. Tùy theo 
những thông tin bổ sung được cung cấp, những biện pháp như vậy có thể bao gồm việc tăng cường dọn 
sạch, tạm thời đóng cửa một số phòng học hoặc khu vực nhất định và có thể là tạm thời đóng cửa nhà 
trường.

Việc đóng cửa có thể được đề nghị nếu học sinh hay nhân viên có xét nghiệm dương tính với COVID-19 
hoặc những người có triệu chứng COVID-19 được nhận diện trong nhiều nhóm, nhiều cấp lớp hoặc 
nhiều lớp học trên khắp trường.

Nếu việc đóng cửa nhà trường được đề nghị, khung thời gian được đề nghị cho nhà trường tạm ngưng 
hoạt động là 14 ngày. Sau 14 ngày, nhà trường có thể mở lại cho học sinh và nhân viên không có dấu hiệu 
hoặc triệu chứng của COVID-19 và những người không có tiếp xúc gần trong thời gian gần đây với người 
nhiễm COVID-19.




