
Tóm tắt dành riêng cho các người giữ trẻ

Nếu đứa trẻ hoặc nhân 
viên nào bị bệnh bao gồm 
ho, sốt hoặc khó thở:

Trẻ hoặc nhân viên này nên 
được gửi về nhà và xét  
nghiệm coronavirus.

Nếu xét nghiệm dương 
tính hoặc nếu trẻ em hoặc 
nhân viên chưa được xét 
nghiệm, họ phải ở nhà ít 
nhất 10 ngày và cho đến 
72 giờ (3 ngày) sau khi hết 
triệu chứng.

Nếu xét nghiệm  
coronavirus âm tính, 
trẻ hoặc nhân viên có 
thể trở lại cơ sở giữ trẻ 
trong vòng 72 giờ (3 
ngày) sau khi hết triệu 
chứng. 

Nếu đứa trẻ hoặc nhân 
viên nào bị phơi nhiễm với 
người xét nghiệm dương 
tính với coronavirus hoặc 
có trường hợp được cho là 
COVID-19:

Trẻ hoặc nhân viên này phải 
cách ly tối thiểu 14 ngày sau 
khi hết triệu chứng đây là 
thời gian cần thiết để
xem liệu các triệu chứng có 
phát sinh hay không (thời 
gian ủ bệnh cho COVID-19).

Nếu các triệu chứng 
COVID-19 phát triển trong 14 
ngày đó, trẻ hoặc nhân viên 
nên tham khảo ý kiến bác sĩ
và làm theo các hướng dẫn 
ở trên. 

(Trẻ hoặc nhân viên hiện có 
thể có trường hợp được cho 
là COVID-19.)

Nếu đứa trẻ hoặc nhân viên 
nào bị phơi nhiễm với người 
đang ở hoặc vào kiểm dịch đối 
với COVID-19, nhưng đứa trẻ 
hoặc nhân viên không có bất 
kỳ triệu chứng nào:

Loại trừ khỏi chăm sóc trẻ 
em là không cần thiết. Trẻ 
không thể bị từ chối chăm 
sóc vì sợ lây truyền
COVID-19.

Tham khảo ý kiến với Cơ 
Quan Y Tế công cộng địa 
phương với bất kỳ mối quan 
tâm nào. Một thư mục của 
các Cơ Quan Y Tế công cộng 
địa phương ở Oregon có 
thể được tìm thấy ở đây: 
https://www.oregon.gov/
oha/ph/ProviderPartnerRe-
sources/LocalHealthDepart-
mentResources/Pages/lhd.
aspx.

 Định nghĩa
quan trọng:

Trường hợp giả định của 
COVID-19: Trường hợp giả định 
của COVID-19, khi quý vị bị phơi 
nhiễm với người có xét nghiệm 
coronavirus dương tính VÀ quý vị 
có triệu chứng ho, sốt hoặc khó 
thở.

Kiểm dịch:  
khi quý vị tránh xa người khác 
trong một khoảng thời gian do 
quý vị có thể bị nhiễm, ngay cả 
khi quý vị không có triệu chứng.

không có sốt: 
là khi nhiệt độ dưới 100,4 ° Fah 
VÀ không sử dụng thuốc hạ sốt 
(ví dụ thuốc Tylenol).

Để biết thêm thông tin, hãy truy 
cập https://oregonear-
lylearning.com/COVID-19-Re-
sources. 

Các người giữ trẻ có thể gửi câu 
hỏi đến ELD bằng cách gửi 
email cho 
ProviderContact@ state.or.us.

https://www.oregon.gov/oha/ph/ProviderPartnerResources/LocalHealthDepartmentResources/Pages/lhd.aspx
https://oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources/For-Providers
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