
Sơ Đồ Quyết Định Dựa Trên Triệu Chứng Của Học Sinh 
Kiểm tra tất cả học sinh về các triệu chứng tiềm ẩn hoặc khả năng tiếp xúc COVID-19 

Nguy cơ thấp: các triệu chứng chung
Nguy cơ cao: các triệu chứng 
cần phải kiểm tra

Ho

Khó thở

Mất vị giác/
khứu giác

Nóng sốt (≥ 100.4° F)

Nghẹt mũi/sổ mũi

Buồn nôn/nôn mửa/tiêu chảy

        Đau cuống họng

Nhức đầu

Mệt mỏi/đau cơ 
bắp hoặc cơ thể 
nhức mỏi

Tiếp xúc với người nhiễm COVID-19? 

1 triệu chứng có 
nguy cơ thấp

Cho trở lại trường học 24 
giờ sau khi hết triệu 
chứng (không cần dùng 
thuốc hạ sốt)

≥2 triệu chứng có nguy 
cơ thấp HOẶC

 1 triệu chứng có nguy cơ cao 

Gặp người cung cấp 
dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe để được kiểm tra.

Cho trở lại trường 24 giờ sau khi hết sốt 
và các triệu chứng đã bớt.

Người cung cấp dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe xác nhận một chẩn đoán 
khác cho các triệu chứng. Giấy xác 
nhận của người cung cấp dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe phải được lưu trong hồ sơ. 
Không cần xét nghiệm SARS-CoV-2 PCR.    
Kết quả xét nghiệm 
SARS-CoV-2 PCR âm tính

Kết quả xét nghiệm 
SARS-CoV-2 PCR dương tính 
HOẶC không đi gặp người 
cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe hay không xét nghiệm.

Chỉ cho trở lại trường sau 10 ngày kể từ 
khi bắt đầu triệu chứng và 24 giờ sau khi 
hết sốt. Cách ly những người có tiếp xúc 
gần với người xác nhận nhiễm bệnh. Liên 
hệ với HCA nếu có thắc mắc.

Không

1

2
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Cho trở lại trường 24 giờ sau khi hết sốt và 
các triệu chứng đã bớt.

Có
Cho trở lại trường học 14 ngày kể từ sau 
lần tiếp xúc cuối cùng, trừ khi các triệu 
chứng xuất hiện. Nếu các triệu chứng 
xuất hiện, làm xét nghiệm 
SARS-CoV-2 PCR.
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Cho về nhà

Cho về nhà

Ở nhà* 

*Tham vấn với Sở Y Tế Quận Cam (HCA)

Lộ trình chăm sóc này được thiết kế để hỗ trợ nhân viên trường học và không nhằm mục đích thay thế nhận định 
của bác sĩ lâm sàng hoặc thiết lập một phác đồ cho tất cả bệnh nhân có một tình trạng cụ thể.
Việc chẩn đoán và điều trị nên đặt dưới sự giám sát chặt chẽ của một người cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
có đủ tiêu chuẩn. Hướng dẫn này có thể thay đổi .  09-12-20

Tiếp xúc gần:  Ở gần ít hơn  6 feet, 15 phút hay lâu hơn.
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