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Cùng nhau, chúng ta có thể ngăn chặn việc cách ly học sinh! 
Điều quan trọng là phải biết các chiến lược giảm thiểu như đeo khẩu trang 
thích hợp và tiêm chủng để giúp cho học sinh đến trường và học tập trực tiếp. 

Các tình huống sau đây dành cho một học sinh không có triệu chứng nhưng đã 
tiếp xúc với một cá nhân ở trường có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-
19. Yêu cầu kiểm dịch đối với những học sinh tiếp xúc gần với người bị nhiễm 
bệnh sẽ khác nhau, dựa trên tình trạng tiêm chủng và việc sử dụng khẩu trang 
của họ. 

Các yêu cầu kiểm dịch 
này được áp dụng khi cá 
nhân có kết quả xét 
nghiệm dương tính với 
COVID-19 đang đeo 
khăn che mặt đúng cách 

Liên hệ thân thiết với học sinh tại trường 

Nếu   Tiêm chủng đầy đủ 

       VÀ  

 Đeo khăn che mặt 

 

Không có kiểm dịch  

Nếu   Không được tiêm  

        chủng đầy đủ 
        NHƯNG 

 Đeo khăn che mặt 

 

Không có kiểm dịch  

Nếu   Không được tiêm  

        chủng đầy đủ 
       VÀ 

 Không Đeo khăn che mặt 

 

 
Kiểm dịch 

LƯU Ý: Trong khi nhiều trường hợp là kết quả của sự lây truyền trong cộng đồng xảy ra ở xa trường học, 
một số trường hợp có thể là kết quả của sự tiếp xúc gần gũi trong môi trường học. Có thể phải kiểm dịch 
nếu một nhóm các trường hợp liên quan xảy ra trong một lớp học hoặc nhóm. 

Đóng liên hệ tại nhà của học sinh  
Một cá nhân chưa được chủng ngừa được 
xác định là tiếp xúc gần với một trường 
hợp đã được xác nhận hoặc có khả năng 
xảy ra ở nhà (bên ngoài môi trường học) 
được yêu cầu cách ly, do tiếp xúc thường 
xuyên mà không đeo khẩu trang. 

 Không được tiêm  

        chủng đầy đủ 

 

 

 

 
Kiểm dịch 

Các gia đình có thể giúp học sinh đến trường và học tập bằng cách tăng cường sử dụng khẩu trang phù hợp và nhất 
quán, tiêm chủng cho học sinh đủ điều kiện từ 12 tuổi trở lên và giúp giảm phơi nhiễm trong cộng đồng bằng cách 
tuân theo hướng dẫn của CDC về khẩu trang trong nhà và với các nhóm lớn khi ở ngoài trời (đặc biệt là đối với trẻ 
em chưa được tiêm chủng). 

 

Về Mặt nạ trong GCPS… 

Cần có mặt nạ trong tất cả các cơ sở GCPS và trên 

xe buýt trường học GCPS. CDC không khuyến 

khích sử dụng khẩu trang có van thở hoặc lỗ thông 

hơi và khẩu trang làm từ vải lưới vì chúng cho phép 

các phần tử vi rút thoát ra ngoài và lây lan. Các loại 

mặt nạ này không đáp ứng yêu cầu về mặt nạ của 

GCPS. 

Về những người liên hệ thân thiết… 

Những người tiếp xúc gần gũi bao gồm bất kỳ ai đã 

dành 15 phút trở lên ở khoảng cách 6 feet hoặc ít 

hơn với người dương tính trong thời gian lây nhiễm 

của họ. Có những tình huống khi mặt nạ có thể 

không được yêu cầu. 

Về quy trình cách ly… 

Cách ly giữ những người có thể đã tiếp xúc với vi 

rút tránh xa những người khác. Những cá nhân bắt 

đầu có các triệu chứng trong quá trình cách ly nên 

lập tức cách ly và đi xét nghiệm. 

Khi nào học sinh hoặc nhân viên KHÔNG phải 

cách ly ở nhà? 

Nếu bất kỳ điều nào sau đây được áp dụng: 

• Được tiêm chủng đầy đủ (2 tuần sau khi 
nhận liều vắc xin cuối cùng); 

• Có kết quả dương tính với COVID-19 90 
ngày trước khi trở thành người liên hệ; 
hoặc 

• Học sinh hoặc nhân viên là một trường 
hợp đã được xác nhận hoặc có khả năng 
xảy ra và (những) người tiếp xúc gần gũi 
đều đeo khẩu trang trong phần lớn thời 
gian của ngày học, và việc tiếp xúc xảy ra 
ở trường. (Trong trường hợp này (các) 
liên hệ thân thiết chỉ áp dụng cho những 
học sinh có liên hệ thân thiết.) 

Trong khi cách ly, học sinh tiếp tục học không 

đồng bộ, truy cập bài tập của họ thông qua 

eCLASS hoặc thông qua tài liệu do giáo viên 

của họ cung cấp. 

Liên hệ thân thiết với học sinh tại trường 

Đóng liên hệ tại nhà của học sinh 
Không được tiêm chủng đầy đủ


