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Kiểm tra COVID-19 vào buổi sáng 
Mỗi sáng trước khi con bạn đi học, vui lòng kiểm tra sức khỏe của 
con bạn. Nên hỏi những câu hỏi này mỗi ngày. 

 

1. Học sinh của bạn có 100,4 nhiệt độ trở lên không? 

2. Học sinh của bạn có biểu hiện bất kỳ triệu chứng hoặc dấu hiệu bệnh tật nào khác không? 

 

Tắc nghẽn hoặc 
chảy nước mũi

 
Ho 

 
Hụt hơi hoặc khó 

thở 

 
Tiêu chảy 

 
Đau đầu 

 

 

 
Đau cơ và mệt 

mỏi
Đau họng Buồn nôn hoặc 

nôn mửa 
Ớn lạnh Mất vị giác hoặc 

khứu giác mới

3. Trong thời gian xa trường, học sinh của bạn có tiếp xúc gần— trong vòng 6 đôi chân trong 
15 phút, có đeo hoặc không đeo mặt nạ — với một người nào đó bị nghi ngờ hoặc được xác 
nhận về COVID-19 (phòng thí nghiệm hoặc chẩn đoán) trong hai tuần qua, hoặc một người 
nào đó được kiểm tra hoặc chờ kết quả xét nghiệm? 

4. Con bạn đang làm bài kiểm tra hay đang chờ kết quả? 

 
Nếu bạn trả lời CÓ cho bất kỳ câu hỏi nào trong số này, ĐỪNG GỬI HỌC SINH CỦA BẠN ĐẾN 

TRƯỜNG. Thay vào đó, hãy gọi cho trường để báo cáo bệnh tật của học sinh hoặc khả năng bị phơi 

nhiễm. Bạn sẽ được khuyên nên cách ly đứa trẻ bị bệnh của mình với những người khác và tìm 

kiếm sự chăm sóc y tế và xét nghiệm nếu thích hợp.  Việc tự cách ly sẽ được khuyến cáo đối 

với những ai đã tiếp xúc với COVID-19 nhưng không có triệu chứng.  
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