
 

Những Câu Hỏi Thường Gặp về Xét Nghiệm và 

Kiểm Dịch của LSR7 

Nếu một người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, họ sẽ phải thực hiện 

kiểm dịch trong bao nhiêu lâu?  

Tất cả các kết quả dương tính đều yêu cầu phải thực hiện truy vết tiếp xúc và cá nhân có kết 

quả dương tính phải cách ly trong vòng 10 ngày, bắt đầu từ ngày đầu tiên họ xuất hiện các triệu 

chứng. 

 

Nếu một người phơi nhiễm với COVID-19 và đã có kết quả xét nghiệm dương tính với 

COVID-19 trong vòng 90 ngày vừa qua, họ có được miễn kiểm dịch không?  

Tính đến thời điểm 29 tháng Một, theo như quy định của Sở Y Tế Quận Jackson, bất kỳ ai có 

kết quả xét nghiệm dương tính thông qua xét nghiệm PCR hoặc xét nghiệm kháng nguyên 

(dương tính với kháng nguyên VÀ có triệu chứng) KHÔNG cần phải thực hiện kiểm dịch trong 

vòng 90 ngày tiếp theo nếu xảy ra tình huống phơi nhiễm với một trường hợp nhiễm bệnh.  

NẾU người này xuất hiện các triệu chứng sau khi phơi nhiễm, thì họ phải thực hiện kiểm dịch 

và tìm kiếm lời khuyên y tế từ nhà cung cấp dịch vụ y tế của mình để xác định xem họ có họ tái 

nhiễm hay không. 

 

Một người có thể tham gia xét nghiệm kháng thể để chứng mình rằng họ đã từng bị 

nhiễm và tránh phải thực hiện kiểm dịch sau này không? Bất kỳ ai chỉ có kết quả dương 

tính khi xét nghiệm kháng thể, chứ không phải xét nghiệm PCR/ LAMP, vẫn sẽ cần thực hiện 

kiểm dịch. Theo CDC: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/resources/antibody-tests-

guidelines.html: Hạn chế của các Xét Nghiệm Huyết Thanh- "Đến thời điểm hiện tại, mối tương 

quan miễn dịch học của việc miễn dịch với SARS-CoV-2 vẫn chưa được xác định rõ. Các đại 

diện của BARDA, CDC, FDA, NIH, Văn Phòng Phó Bộ Trưởng Bộ Y Tế (OASH), Bộ Quốc 

Phòng (DoD), và Văn Phòng Chính Sách Khoa Học và Công Nghệ (OSTP) của Nhà Trắng 

đang làm việc cùng với các thành viên trong cộng đồng học thuật và y khoa để xác định xem 

liệu kết quả dương tính khi xét nghiệm huyết thanh có tiết lộ khả năng miễn dịch với SARS-

CoV-2 hay không. Công việc này bao gồm đánh giá mức độ kháng thể cần có để bảo vệ không 

bị tái nhiễm, thời gian bảo vệ đó kéo dài bao lâu, và các yếu tố liên quan đến việc phát triển một 

phản ứng kháng thể bảo vệ. Động lực học của phản ứng kháng thể, tuổi thọ của kháng thể, khả 
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năng bảo vệ của kháng thể khỏi tái nhiễm, hiệu giá bảo vệ của kháng thể trung hòa, và mối liên 

quan giữa hiệu giá kháng thể gắn với khả năng trung hòa vẫn chưa được xác định." 

 

Một học sinh hoặc nhân viên có thể quay trở lại trường sau khi nhận được kết quả âm 

tính với xét nghiệm kháng nguyên không?  

Kết quả xét nghiệm âm tính đồng nghĩa rằng không tìm thấy protein của vi-rút gây ra COVID-19 

trong mẫu xét nghiệm của quý vị. Với một số người bị nhiễm COVID-19, vẫn có khả năng là xét 

nghiệm này đưa ra kết quả âm tính không đúng (âm tính giả). Điều này có nghĩa là quý vị có thể 

vẫn bị nhiễm COVID-19, mặc dù kết quả xét nghiệm là âm tính. Quý vị nên tham vấn nhà cung 

cấp dịch vụ y tế của mình hoặc với Sở Y Tế Quận Jackson để quyết định xem quý vị có nên 

thực hiện xét nghiệm thêm hay không, và quý vị nên được nhận các dịch vụ chăm sóc nào. Dù 

được khuyến nghị thực hiện, không bắt buộc phải thực hiện xét nghiệm PCR để được quay trở 

lại trường học. Học sinh có thể quay trở lại trường học khi có kết quả âm tính với xét nghiệm 

kháng nguyên, khi họ không còn có các triệu chứng sau: 

● Không còn bị sốt (100.4° F) trong vòng 24 giờ khi không sử dụng thuốc hạ sốt 

● Không còn triệu chứng ho liên tục 

● Không bị buồn nôn hoặc tiêu chảy trong vòng 24 giờ vừa qua 

Nếu quý vị có thắc mắc, xin đừng ngần ngại gọi điện thoại cho Y Tá Ghi Danh của Học Khu phụ 

trách tòa nhà của học sinh con quý vị/tòa nhà quý vị làm việc, hoặc liên hệ với Đường Dây 

Nóng của Sở Y Tế Quận Jackson theo số (816)404-9883, hoặc liên hệ với nhà cung cấp dịch 

vụ y tế của quý vị. 

QUAN TRỌNG: Kết quả âm tính với xét nghiệm kháng nguyên không đồng nghĩa với việc con 

em quý vị không phải hoàn thành yêu cầu kiểm dịch nếu đã phơi nhiễm với một ai đó có kết 

quả xét nghiệm là dương tính. Học sinh đó vẫn cần hoàn thành đủ 14 ngày thực hiện kiểm dịch. 

 

Chúng tôi nên làm gì ở nhà nếu có người trong hộ gia đình của chúng tôi có kết quả 

dương tính? 

Theo như hướng dẫn của Sở Y Tế Quận Jackson: 

● Bắt đầu thực hiện kiểm dịch kéo dài 14 ngày 

● Cách ly hoàn toàn nếu có thể (dù biết rằng trong một vài trường hợp,  điều này có thể 

không thực tế hoặc khả thi). Thời gian kiểm dịch kéo dài 14 ngày được tính từ lần tiếp 

xúc cuối cùng của người này với cá nhân có kết quả dương tính, hoặc vào Ngày Thứ 11 

mà người này tái dương tính có thể dẫn đến việc phải kiểm dịch trong 24 ngày nếu các 

thành viên gia đình không tách riêng/cách ly được với thành viên hộ gia đình bị dương 

tính. 

 

Làm cách nào tôi có thể lên lịch hẹn cho một học sinh tham gia xét nghiệm kháng 

nguyên nhanh do các y tá của LSR7 thực hiện? 

Những học sinh của LSR7 đang trải qua các triệu chứng nhiễm COVID-19 trong vòng bảy ngày 

hoặc ít hơn đều đủ điều kiện nhận xét nghiệm kháng nguyên COVID-19 nhanh và miễn phí. 

Để lên lịch hẹn tham gia xét nghiệm, phụ huynh/người giám hộ của học sinh LSR7 nên liên hệ 

với y tá học đường của con họ và mô tả các triệu chứng của học sinh này. Các y tá sẽ làm việc 

với các gia đình để lên lịch xét nghiệm nhanh. Bắt buộc phải có lịch hẹn để được nhận các dịch 

vụ này. 



Ngày và giờ cung cấp dịch vụ xét nghiệm là từ 4:30 chiều đến 7:30 tối vào các ngày thứ Hai và 

thứ Năm bất kỳ mà LSR7 có buổi học (trực tuyến hoặc có mặt trực tiếp). 

Trường Tiểu Học Cedar Creek: Xin hãy gọi cho Rachel Scott theo số 816-986-1282 

Trường Tiểu Học Greenwood: Xin hãy gọi cho Tyler Follis theo số 816-986-1342 

Trường Tiểu Học Hawthorn Hill: Xin hãy gọi cho Dawn Sapp theo số 816-986-3382 

Trường Tiểu Học Hazel Grove: Xin hãy gọi cho Cheryl Orr theo số 816-986-3332 

Trường Tiểu Học Highland Park: Xin hãy gọi cho Jennifer Roscher theo số 816-986-2272 

Trường Tiểu Học Lee’s Summit: Xin hãy gọi cho Sarah Good theo số 816-986-3352 

Trường Tiểu Học Longview Farm: Xin hãy gọi cho Tyler Follis theo số 816-986-4192 

Trường Tiểu Học Mason: Xin hãy gọi cho Becca Litton theo số 816-986-2332 

Trường Tiểu Học Meadow Lane: Xin hãy gọi cho Cheryl Orr theo số 816-986-3252 

Trường Tiểu Học Pleasant Lea:  Xin hãy gọi cho Rachel Scott theo số 816-986-1252 

Trường Tiểu Học Prairie View: Xin hãy gọi cho Sarah Good theo số 816-986-2302 

Trường Tiểu Học Richardson: Xin hãy gọi cho Becca Litton theo số 816-986-2242 

Trường Tiểu Học Summit Pointe: Xin hãy gọi cho Dawn Sapp theo số 816-986-4212 

Trường Tiểu Học Sunset Valley: Xin hãy gọi cho Robin Smith theo số 816-986-4242 

Trường Tiểu Học Trailridge: Xin hãy gọi cho Deborah Jenkins theo số 816-986-1292 

Trường Tiểu Học Underwood: Xin hãy gọi cho Christie Netterville theo số 816-986-3282 

Trường Tiểu Học Westview: Xin hãy gọi cho Rachel Scott theo số 816-986-1372 

Trường Tiểu Học Woodland: Xin hãy gọi cho Jennifer Roscher theo số 816-986-2362 

Trường Trung Học Cơ Sở Bernard Campbell: Xin hãy gọi cho Christie Netterville theo số 816-

986-3179 

Trường Trung Học Cơ Sở Pleasant Lea: Xin hãy gọi cho Rachel Scott theo số 816-986-1179 

Trường Trung Học Cơ Sở Summit Lakes: Xin hãy gọi cho Deborah Jenkins theo số 816-986-

1389 

Trường Trung Học Phổ Thông Lee’s Summit: Xin hãy gọi Leisa Zawasa theo số 816-986-2144 

Trường Trung Học Phổ Thông Lee’s Summit North: Xin hãy gọi Syrena Saxon theo số 816-986-

3044 

Trường Trung Học Phổ Thông Lee’s Summit West: Xin hãy gọi Ashley Wickman theo số 816-

986-4004 

Học Viện Công Nghệ Summit: Xin hãy gọi cho Alicia Stremick theo số 816-986-3410 hoặc 

Cheryl Orr theo số 816-986-3252. 

Trung Tâm Giáo Dục Sớm Great Beginnings: Xin hãy gọi cho Alicia Stremeick theo số 816-986-

2462 

Hilltop: Xin hãy gọi Syrena Saxon theo số 816-986-3044 

Trung Tâm Miller Park: Xin hãy gọi cho Teri Hansen theo số 816-986-1523 

Học Viện Summit Ridge: Xin hãy gọi cho Ashley Wickman theo số 816-986-4124 

 

 


