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Việc kiểm tra sàng lọc học sinh và nhân viên phải bắt đầu khi còn ở nhà. Phụ huynh nên kiểm 

tra con mình mỗi ngày trước khi đến trường bằng cách đo thân nhiệt của con, kiểm tra xem con 

đang cảm thấy thế nào, và đảm bảo là con có thể trả lời 'không' một cách trung thực cho tất cả 

các câu hỏi dưới đây. 

 

● Thân nhiệt hiện tại của con có vượt quá 100.4 độ F không? 

● Con có một triệu chứng nguy cơ cao hoặc hai triệu chứng nguy cơ trung bình liên quan 

đến COVID-19 trong vòng 14 ngày gần đây không? 

○ Các triệu chứng nguy cơ cao (1): ho, thở hụt hơi, khó thở, mới mất vị giác hoặc 

khứu giác 

○ Các triệu chứng nguy cơ trung bình (2): sốt (đo được hoặc theo nhận định chủ 

quan), ớn lạnh, rùng mình, đau cơ, đau đầu, đau họng, buồn nôn/nôn, tiêu chảy, 

mệt mỏi, nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi 

● Con có phơi nhiễm trực tiếp với một trường hợp dương tính với COVID trong vòng 14 

ngày gần đây không?  

 

Nếu một câu hỏi được trả lời là có, thì trẻ không nên được đưa đến trường. Sau đó các gia 

đình nên tìm kiếm hướng dẫn của một chuyên gia y tế hoặc Sở Y Tế để được hướng dẫn thêm. 

Sẽ không thực hiện kiểm tra sàng lọc chung tại trường học. Tuy nhiên, các giáo viên sẽ sử 

dụng nhiệt kế và kiểm tra thân nhiệt của học sinh nếu các em có biểu hiện như bị bệnh trước 

khi đưa các em đến phòng y tế. Nếu kết quả kiểm tra thân nhiệt của học sinh từ 100.4 độ F trở 

lên, học sinh đó sẽ được một y tá đưa đến một phòng theo dõi để đợi phụ huynh đến đón. Y tá 

trường học sẽ thảo luận về các tiêu chí để được quay trở lại trường học với phụ huynh. Tất cả 

nhân viên sẽ được yêu cầu thực hiện thủ tục kiểm tra sàng lọc tại nhà tương tự trước khi đi 

làm. 


