Cơ Quan Dịch Vụ Y Tế Công Cộng và Xã Hội Quận Thurston (PHSS) và Các Trường
Học Quận Thurston Lộ Trình của Học Sinh khi tiếp xúc với COVID-19
Các Triệu Chứng
Loại A
• Sốt (được xác
định theo ý kiến
chủ quan hoặc
100,4˚F trở lên)
• Ho
• Mất vị giác
và/hoặc khứu
giác
• Thở gấp
Không có triệu
chứng nhưng được
cơ quan y tế cộng
đồng xác định là
người có tiếp xúc
gần với người mắc
COVID-19
Các Triệu Chứng
Loại B
• Mệt mỏi
• Đau đầu
• Đau nhức cơ
hoặc cơ thể
• Đau họng
• Nghẹt mũi hoặc
chảy nước mũi
• Buồn nôn hoặc
nôn mửa
• Tiêu chảy (được
xác định là cho
ra phân lỏng từ
2 lần trở lên
trong 24 giờ)

Các Triệu
Chứng loại A
của COVID-19
ở trường

Từ 1 triệu
chứng Loại A
trở lên

Cách ly học
sinh ngay và
đưa về nhà

Từ một triệu chứng
COVID-19 trở lên và
không có chẩn đoán
thay thế

Các học khu tuân
theo quy định vệ
sinh của CDC đối
với COVID-19
Nếu không
xét nghiệm
hoặc bị từ
chối xét
nghiệm

KHÔNG
THỂ đi học

Cách ly theo dõi tại
nhà trong 14* ngày và
KHÔNG THỂ đi học
Nếu đã tiêm vắc-xin
đầy đủ** thì CÓ THỂ
trở lại trường học

Từ 2 triệu
chứng Loại B
trở lên

1 triệu chứng
Loại B và hết
trong 24 giờ

Xét
Nghiệm
COVID19

*Phải hoàn thành cách ly theo dõi tại nhà 10 ngày trong đợt cách ly
14 ngày của quý vị. 4 ngày cách ly theo dõi còn lại có thể được thực
hiện ở trường nếu quý vị có thể duy trì khoảng cách ít nhất 6 foot
(2m) với những người khác VÀ luôn đeo khẩu trang. Nếu không thể
đáp ứng những yêu cầu này, quý vị phải ở nhà đủ 14 ngày.

Điều trị cho chẩn đoán
thay thế nếu chẩn đoán
được xác định
Từ một triệu chứng
COVID-19 trở lên và
không có chẩn đoán
thay thế

Xét nghiệm
COVID-19
âm tính

Không có triệu chứng
COVID-19 và một
người tiếp xúc gần
Điều trị cho chẩn đoán
thay thế nếu chẩn đoán
được xác định

KHÔNG
THỂ đi học

CÓ THỂ trở
lại trường
học

Không có triệu chứng
COVID-19 và một
người tiếp xúc gần

Các học khu tuân
theo quy định vệ
sinh của CDC đối
với COVID-19

Xét nghiệm
COVID-19
dương tính

**Mọi người được coi là đã tiêm vắc-xin
phòng COVID-19 đầy đủ sau khi đã tiêm liều
thứ hai trong loạt 2 liều (Pfituầnzer/Moderna)
được ≥ 2 tuần, hoặc sau khi đã tiêm vắc-xin
đơn liều (J&J/Jansen) được ≥ 2.

PHSS được phòng thí
nghiệm và trường thông
báo kết quả xét nghiệm
dương tính. PHSS sẽ thông
báo cho người liên hệ của
học khu VÀ người liên hệ
tòa nhà của trường học
Phụ huynh/Người giám hộ thông báo
cho người liên hệ tòa nhà của trường
học để báo cáo ca dương tính. Nhà
trường thông báo cho PHSS theo
đường dây nóng báo cáo của trường.

Ngày 05 tháng 04 năm 2
Học sinh KHÔNG THỂ đi học. Nếu học sinh tiếp xúc gần với người có
kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, phải cách ly ít nhất 10
ngày kể từ khi khởi phát triệu chứng và hết sốt mà không dùng thuốc
trong 24 giờ. Các thành viên trong gia đình phải cách ly theo dõi trong
14* ngày.
Học sinh KHÔNG THỂ đi học. Học sinh ở nhà tối thiểu 10 ngày, phải
hết sốt mà không dùng thuốc trong 24 giờ.
Nếu đã tiêm vắc-xin đầy đủ** thì CÓ THỂ trở lại trường học
Học sinh KHÔNG THỂ đi học. Cách ly theo dõi học sinh tại nhà trong
14* ngày.
Học sinh CÓ THỂ trở lại trường nếu nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc
sức khỏe cho phép học sinh đi học trở lại bằng một ghi chú và phải
hết sốt mà không dùng thuốc trong 24 giờ.
Học sinh KHÔNG THỂ đi học. Nếu học sinh tiếp xúc gần với người có
kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, phải cách ly ít nhất 10
ngày kể từ khi khởi phát triệu chứng và không bị sốt mà không cần
dùng thuốc trong 24 giờ. Các thành viên trong gia đình phải cách ly
theo dõi trong 14* ngày.
Học sinh KHÔNG THỂ đi học. Học sinh ở nhà cho đến khi hết triệu
chứng và hết sốt mà không dùng thuốc trong 24 giờ.
Nếu đã tiêm vắc-xin đầy đủ** thì CÓ THỂ trở lại trường học
Học sinh KHÔNG THỂ đi học. Cách ly theo dõi học sinh tại nhà trong
14* ngày.
Học sinh CÓ THỂ trở lại trường học khi các triệu chứng cải thiện và
phải hết sốt mà không dùng thuốc trong 24 giờ.
Dù đã tiêm vắc-xin hay chưa, học sinh cũng KHÔNG THỂ đi học. Học
sinh ở nhà tối thiểu 10 ngày kể từ ngày khởi phát triệu chứng hoặc kể
từ ngày xét nghiệm dương tính nếu không có triệu chứng, cách ly
nhiễm bệnh và hết sốt mà không dùng thuốc trong 24 giờ.

PHSS xác định tất cả những
người tiếp xúc gần (<6ft (2m)
trong hơn 15 phút) phải làm xét
nghiệm

PHSS liên hệ với tất cả với
những người tiếp xúc gần
và hướng dẫn họ làm xét
nghiệm COVID-19

Cơ Quan Dịch Vụ Y Tế Công Cộng và Xã Hội Quận Thurston (PHSS) và Các Trường
Học Quận Thurston Lộ Trình của Nhân Viên khi tiếp xúc với COVID-19
Các Triệu Chứng
Loại A
• Sốt (được xác
định theo ý kiến
chủ quan hoặc
100,4˚F trở lên)
• Ho
• Mất vị giác
và/hoặc khứu
giác
• Thở gấp
Không có triệu
chứng nhưng được
cơ quan y tế cộng
đồng xác định là
người có tiếp xúc
gần với người mắc
COVID-19
Các Triệu Chứng
Loại B
• Mệt mỏi
• Đau đầu
• Đau nhức cơ
hoặc cơ thể
• Đau họng
• Nghẹt mũi hoặc
chảy nước mũi
• Buồn nôn hoặc
nôn mửa
• Tiêu chảy (được
xác định là cho
ra phân lỏng từ
2 lần trở lên
trong 24 giờ)

Các Triệu
Chứng loại A
của COVID-19
ở trường

Từ 1 triệu
chứng Loại A
trở lên

Cách ly nhân
viên ngay lập
tức và đưa
về nhà

Từ một triệu chứng
COVID-19 trở lên và
không có chẩn đoán
thay thế

Các học khu tuân
theo quy định vệ
sinh của CDC đối
với COVID-19
Nếu không
xét nghiệm
hoặc bị từ
chối xét
nghiệm

KHÔNG
THỂ đến nơi
làm việc

Cách ly tại nhà trong
14* ngày và KHÔNG
THỂ đến nơi làm việc
Nếu đã tiêm vắc-xin
đầy đủ** thì CÓ THỂ
trở lại trường học

Từ 2 triệu
chứng Loại B
trở lên

1 triệu chứng
Loại B và hết
trong 24 giờ

Xét
Nghiệm
COVID19

*Phải hoàn thành cách ly theo dõi tại nhà 10 ngày trong đợt cách ly
14 ngày của quý vị. 4 ngày cách ly theo dõi còn lại có thể được thực
hiện ở trường nếu quý vị có thể duy trì khoảng cách ít nhất 6 foot
(2m) với những người khác VÀ luôn đeo khẩu trang. Nếu không thể
đáp ứng những yêu cầu này, quý vị phải ở nhà đủ 14 ngày.

Điều trị cho chẩn đoán
thay thế nếu chẩn đoán
được xác định
Từ một triệu chứng
COVID-19 trở lên và
không có chẩn đoán
thay thế

Xét nghiệm
COVID-19
âm tính

Không có triệu chứng
COVID-19 và một
người tiếp xúc gần
Điều trị cho chẩn đoán
thay thế nếu chẩn đoán
được xác định

KHÔNG
THỂ đến nơi
làm việc
CÓ THỂ
quay lại nơi
làm việc

Không có triệu chứng
COVID-19 và một
người tiếp xúc gần

Các học khu tuân
theo quy định vệ
sinh của CDC đối
với COVID-19

Xét nghiệm
COVID-19
dương tính

**Mọi người được coi là đã tiêm vắc-xin
phòng COVID-19 đầy đủ sau khi đã tiêm liều
thứ hai trong loạt 2 liều (Pfituầnzer/Moderna)
được ≥ 2 tuần, hoặc sau khi đã tiêm vắc-xin
đơn liều (J&J/Jansen) được ≥ 2.

PHSS được phòng thí
nghiệm và trường thông
báo kết quả xét nghiệm
dương tính qua đường dây
nóng báo cáo của trường

Nhân viên liên hệ với người liên lạc
của học khu hoặc người liên hệ tòa
nhà của trường học để báo cáo ca
dương tính

Ngày 05 tháng 04 năm 2
Nhân viên KHÔNG THỂ đến địa điểm làm việc. Nếu nhân viên tiếp
xúc gần với người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19,
phải cách ly ít nhất 10 ngày kể từ khi khởi phát triệu chứng và hết sốt
mà không dùng thuốc trong 24 giờ. Các thành viên trong gia đình phải
cách ly theo dõi trong 14* ngày.
Nhân viên KHÔNG THỂ đến địa điểm làm việc. Nhân viên ở nhà tối
thiểu 10 ngày, phải hết sốt mà không dùng thuốc trong 24 giờ.
Nếu đã tiêm vắc-xin đầy đủ** thì CÓ THỂ quay lại nơi làm việc
Nhân viên KHÔNG THỂ đến địa điểm làm việc. Nhân viên cách ly
theo dõi tại nhà 14* ngày.
Nhân viên CÓ THỂ trở lại nơi làm việc nếu nhà cung cấp dịch vụ
chăm sóc sức khỏe cho phép nhân viên đi làm trở lại bằng một ghi
chú và phải hết sốt mà không dùng thuốc trong 24 giờ.
Nhân viên KHÔNG THỂ đến địa điểm làm việc. Nếu nhân viên tiếp
xúc gần với người đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID19, phải cách ly ít nhất 10 ngày kể từ khi khởi phát triệu chứng và hết
sốt mà không dùng thuốc trong 24 giờ. Các thành viên trong gia đình
phải cách ly theo dõi trong 14* ngày.
Nhân viên KHÔNG THỂ đến địa điểm làm việc. Nhân viên ở nhà cho
đến khi hết triệu chứng và hết sốt mà không dùng thuốc trong 24 giờ.
Nếu đã tiêm vắc-xin đầy đủ** thì CÓ THỂ quay lại nơi làm việc
Nhân viên KHÔNG THỂ đến địa điểm làm việc. Nhân viên cách ly
theo dõi tại nhà 14* ngày.
Nhân viên CÓ THỂ trở lại nơi làm việc khi các triệu chứng cải thiện và
phải hết sốt mà không dùng thuốc trong 24 giờ.
Dù đã tiêm vắc-xin hay chưa, nhân viên cũng KHÔNG THỂ đến nơi
làm việc. Nhân viên ở nhà tối thiểu 10 ngày kể từ ngày khởi phát triệu
chứng hoặc kể từ ngày xét nghiệm dương tính nếu không có triệu
chứng, cách ly nhiễm bệnh và hết sốt mà không dùng thuốc trong 24
giờ.

PHSS xác định tất cả những
người tiếp xúc gần (<6ft (2m)
trong hơn 15 phút) phải làm xét
nghiệm

PHSS liên hệ với tất cả với
những người tiếp xúc gần
và hướng dẫn họ làm xét
nghiệm COVID-19

Cơ Quan Dịch Vụ Y Tế Công Cộng và Xã Hội Quận Thurston (PHSS) và Các Trường
Học Quận Thurston Kế Hoạch Thông Báo
Một học sinh có kết quả
dương tính với COVID-19
PHSS được thông báo về kết quả xét nghiệm
dương tính và bắt đầu điều tra ca nhiễm và truy
vết tiếp xúc
PHSS báo tin về việc phơi nhiễm trong cộng đồng
trường học
Học Khu/Trường Học

PHSS cần người liên
lạc của học khu và
người liên hệ tòa nhà
của trường học.
Những người được chỉ
định có thể cần được
liên hệ sau giờ làm
việc.

Thông tin truy vết tiếp xúc cần thiết
• Sơ đồ chỗ ngồi cho mỗi lớp mà học sinh tham dự
• Thông tin liên hệ của phụ huynh hoặc người giám hộ
của học sinh
• Thông tin liên hệ của phụ huynh hoặc người giám hộ
của các bạn cùng lớp
• Thông tin liên hệ của từng giáo viên có học sinh
• Thông tin tuyến xe buýt (danh sách người tiếp xúc, sơ
đồ chỗ ngồi, thông tin liên hệ của tài xế xe buýt)
• Thông tin phơi nhiễm ở phòng ăn trưa (danh sách
những người tiếp xúc gần)
• Phơi nhiễm ở sân chơi (danh sách những người tiếp
xúc gần)
• Bất kỳ nhân viên hoặc khu vực tiếp xúc nào khác

Nhà trường liên hệ
với PHSS nếu họ biết
về một ca dương tính
hoặc ổ dịch COVID-19

Các học khu tuân
theo quy định vệ sinh
của CDC đối với
COVID-19

Ngày 12 tháng 11
năm 2020
Ngày 05 tháng 04 năm 2

Ngày 12 tháng 11
năm 2020
Ngày 05 tháng 04 năm 2

Cơ Quan Dịch Vụ Y Tế Công Cộng và Xã Hội Quận Thurston (PHSS) và Các Trường
Học Quận Thurston Kế Hoạch Thông Báo
Ổ dịch:

Từ 2 ca nhiễm liên kết trở lên trong một địa
điểm chung

Điều gì khiến lớp học phải đóng
cửa?
•
Từ hai ca nhiễm COVID-19
trở lên giữa các học sinh
hoặc nhân viên trong thời
gian 14 ngày, những người
có liên quan đến dịch tễ học,
không ở chung một hộ gia
đình và không có tiếp xúc
đáng kể bên ngoài sân
trường
Điều gì khiến trường học phải
đóng cửa?
•
Đối với trường có ít hơn 10
phòng học – nếu từ 2 phòng
học trở lên sẽ được cách ly
•
Ở các trường lớn hơn nếu
hơn 10% số lớp học được
cách ly theo dõi
•
Nếu không có đủ nhân viên
để trường hoạt động
•
Nếu không có đoàn hệ,
trường đóng cửa khi số ca
bệnh gia tăng nhanh chóng,
2 thế hệ truyền nhiễm trở lên
hoặc trường không có đủ
nhân viên để hoạt động

PHSS được thông báo về kết quả xét nghiệm
dương tính và bắt đầu điều tra ca nhiễm và truy
vết tiếp xúc
PHSS báo tin về việc phơi nhiễm trong cộng đồng
trường học
Học Khu/Trường Học

PHSS cần người
liên lạc của học
khu và người liên
hệ tòa nhà của
trường học. Những
người được chỉ
định có thể cần
được liên hệ sau
giờ làm việc.

Thông tin truy vết tiếp xúc cần thiết
• Sơ đồ chỗ ngồi cho mỗi lớp mà học sinh tham dự
• Thông tin liên hệ của phụ huynh hoặc người giám hộ
của học sinh
• Thông tin liên hệ của phụ huynh hoặc người giám hộ
của các bạn cùng lớp
• Thông tin liên hệ của từng giáo viên có học sinh
• Thông tin tuyến xe buýt (danh sách người tiếp xúc, sơ
đồ chỗ ngồi, thông tin liên hệ của tài xế xe buýt)
• Thông tin phơi nhiễm ở phòng ăn trưa (danh sách
những người tiếp xúc gần)
• Phơi nhiễm ở sân chơi (danh sách những người tiếp
xúc gần)
• Bất kỳ nhân viên hoặc khu vực tiếp xúc nào khác

Nhà trường liên hệ
với PHSS nếu họ biết
về một ca dương tính
hoặc ổ dịch COVID-19

Các học khu tuân
theo quy định vệ sinh
của CDC đối với
COVID-19

Nhà trường liên lạc với
phụ huynh khi lớp học
đóng cửa

Nhà trường liên lạc với
phụ huynh khi mở lớp học

