Hướng dẫn Sàng lọc và Ứng phó COVID-19 cho
Trường Công lập Quận Gwinnett (Sửa đổi 14/12/20)
Học sinh và nhân viên có trường hợp dương tính với COVID-19 (đã được phòng thí nghiệm xác nhận, chẩn đoán hoặc
nghi ngờ) và những người đã tiếp xúc với vi rút, có thể trở lại trường học hoặc làm việc trong các điều kiện sau:

Tiếp xúc

Đã tiếp xúc gần với một người dương tính với COVID-19.
Tiếp xúc gần được định nghĩa là gần hơn 6 feet trong 15
phút, có hoặc không che mặt.

Khi nào trở lại trường học / cơ quan
Không triệu chứng
Cá nhân đã ở nhà và tự cô lập
trong 10 ngày kể từ ngày cuối
cùng anh ta hoặc cô ta gặp
trường hợp liên quan đến
COVID-19.
Lưu ý: Nếu cá thể được xét
nghiệm COVID-19, xét nghiệm
âm tính sẽ giảm thời gian cách
ly từ 10 ngày xuống còn 7 ngày.
Tuy nhiên, việc kiểm tra không
nên diễn ra cho đến Ngày thứ 5
kể từ ngày cách ly hoặc muộn
hơn. Nếu kết quả xét nghiệm là
dương tính, người đó sẽ tuân
theo mốc thời gian ở một trong
các loại Trường hợp dương tính
dựa trên việc liệu cá nhân đó
tiếp tục không có triệu chứng
hoặc đã phát triển các triệu
chứng.

Ít nhất một triệu
chứng

• Ít nhất một ngày (24 giờ)

đã trôi qua kể từ khi hồi
phục, được định nghĩa là
hết sốt mà không cần
dùng đến thuốc hạ sốt
VÀ

• Cải thiện các triệu chứng
khác (ví dụ, ho, khó thở);
VÀ

• Ít nhất 10 ngày đã trôi

qua kể từ khi các triệu
chứng xuất hiện lần đầu
tiên.
Lưu ý: Nếu các xét nghiệm
riêng lẻ âm tính với COVID19 ở Ngày thứ 5 trở lên, việc
cách ly sẽ kéo dài đến 14
ngày sau khi các triệu chứng
xuất hiện lần đầu.

Phản hồi của Quận / Trường học

Các biện pháp giảm
thiểu tăng cường

Nhắm mục tiêu đóng
cửa

Cô lập và làm sạch sâu các
lớp học và không gian bị ảnh
hưởng ngoài các biện pháp
giảm thiểu hiện tại.

Đóng các khu vực bị ảnh
hưởng (lớp học, văn phòng,
v.v.) và, nếu có thể, đợi 24
giờ trước khi làm sạch sâu
và khử trùng.

Trường hợp tích cực

Đã được phòng thí nghiệm xác nhận, chẩn đoán hoặc
nghi ngờ trường hợp COVID-19. Mốc thời gian này
dựa trên ngày các triệu chứng bắt đầu hoặc, nếu
không có triệu chứng, ngày xét nghiệm được thực
hiện, không phải ngày nhận được kết quả.

Khi nào trở lại trường học / cơ quan
Không triệu chứng

• Ít nhất 10 ngày đã trôi qua
kể từ khi xét nghiệm
dương tính và người đó
vẫn không có triệu chứng.

• Những người không có

triệu chứng xét nghiệm
dương tính và sau đó phát
triển các triệu chứng nên
tuân theo hướng dẫn dành
cho những người có triệu
chứng ở bên phải.

Triệu chứng

• Ít nhất một ngày (24

giờ) đã trôi qua kể từ
khi hồi phục, được
định nghĩa là hết sốt
mà không cần dùng
đến thuốc hạ sốt
VÀ

• Cải thiện các triệu

chứng khác (ví dụ,
ho, khó thở);
VÀ

• Ít nhất 10 ngày đã trôi qua
kể từ khi các triệu chứng
xuất hiện lần đầu tiên.

Phản hồi của Quận / Trường học
Nhắm mục tiêu đóng cửa
Đóng các khu vực bị ảnh hưởng
(lớp học, văn phòng, v.v.) và, nếu
có thể, đợi 24 giờ trước khi làm
sạch sâu và khử trùng.

Tờ giấy này phản ánh hướng dẫn cập nhật về thời gian cách ly từ các quan chức y tế công cộng.
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