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Nếu trẻ em hoặc nhân viên 
bị bệnh bao gồm ốm sốt, ho 
không bình thường hoặc khó 
thở trong 10 ngày qua:

Người này nên được gửi về 
nhà và nên tránh xa cơ sở ít 
nhất 10 ngày sau khi có các 
triệu chứng và 24 giờ sau khi 
hết “sốt” và ho.

Nếu xét nghiệm âm tính 
với COVID-19, họ có thể 
trở lại 24 giờ sau khi hết 
ho và “hết sốt.”

Nếu chuyên gia y tế 
đề nghị họ có thể trở 
về cơ sở (ví dụ, được 
chẩn đoán mắc bệnh gì 
khác và được cho dùng 
thuốc kháng sinh), họ 
có thể trở về cơ sở theo 
hướng dẫn của chuyên 
gia y tế.

 

 

Nếu trẻ em hoặc nhân viên 
có các triệu chứng như là 
tiêu chảy, nôn mửa, đau đầu, 
đau họng hoặc phát ban:

Người này phải được loại 
trừ; nên tham khảo ý kiến 
chuyên gia y tế.

Nếu chuyên gia y tế đề 
nghị họ có thể trở về cơ 
sở, họ có thể trở về cơ 
sở theo hướng dẫn của 
chuyên gia y tế.

Nếu không được 
chuyên gia y tế khám, 
có thể trở lại 24 giờ sau 
khi các triệu chứng hết.

Nếu một đứa trẻ hoặc nhân 
viên đã tiếp xúc với một 
người nào đó có trường hợp 
COVID-19 dương tính hoặc gi
định hiện tại:

Người bị phơi nhiễm phải 
cách ly 14 ngày. 14 ngày bắt 
đầu kể từ ngày cuối họ tiếp 
xúc với người có trường hợp
COVID-19 dương tính hoặc 
giả định.

Đối với các trường 
hợp giả định, 
nếu tiếp xúc với 
trường hợp giả định 
COVID-19, trẻ em 
hoặc nhân viên chỉ 
cần loại trừ nếu có 
“tiếp xúc” ở trong 
10 ngày sau khi 
người được cho là 
COVID-19 . Đây là giai 
đoạn chúng có thể 
lây nhiễm.

Nếu một đứa trẻ hoặc nhân viên 
xuất hiện những triệu chứng này 
khi ở cơ sở hoặc biết rằng họ 
đã tiếp xúc với một trường hợp 
dương tính khi ở cơ sở:

Tách đứa trẻ hoặc nhân viên
cho đến khi chúng có thể 
rời khỏi cơ sở và gửi về nhà 
càng sớm càng tốt.

Nếu một đứa trẻ hoặc nhân 
viên có một thành viên trong 
gia đình có các triệu chứng 
của COVID-19 mà chưa được 
xác nhận hoặc giả định:

Theo dõi cẩn thận trẻ hoặc 
nhân viên về các triệu chứng.
Khuyến khích người bị bệnh đi 
xét nghiệm.

Các định nghĩa quan trọng:
“Ho không bình thường” có nghĩa là bất thường đối với người này - ví 
dụ, không phải hen suyễn, dị ứng, cảm lạnh thông thường.

“Sốt” có nghĩa là 100,4 độ F trở lên.

“Không bị sốt” có nghĩa là nhiệt độ dưới 100,4 ° F mà không cần sử 
dụng thuốc hạ sốt.

“Tiếp xúc” có nghĩa là tiếp xúc gần (dưới sáu feet) trong hơn 15 phút 
với một người có trường hợp COVID-19.

“Trường hợp giả định” có nghĩa là một người đã tiếp xúc với một 
trường hợp COVID-19 dương tính và đã xuất hiện các triệu chứng.

“Cách ly” nghĩa là quý vị tránh xa những người khác khi quý vị có thể 
bị ốm, ngay cả khi quý vị không có triệu chứng.

Trẻ không thể bị từ chối chăm sóc vì  
sợ lây truyền COVID-19:
Ngoài luật Oregon cấm phân biệt đối xử, nhà cung cấp không thể từ 
chối ghi danh cho trẻ tham gia chương trình dựa trên niềm tin rằng 
trẻ dễ bị nhiễm COVID-19 hơn do nghề nghiệp, chủng tộc, dân tộc, vị 
trí địa lý, khuyết tật của trẻ hoặc cha mẹ , hoặc tình trạng sức khỏe từ 
trước.

https://oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources
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