Kiểm Tra Sức Khỏe Hàng Ngày
*Câu Hỏi Kiểm Tra Sức Khỏe
Xem tài liệu Hướng Dẫn của ELD về COVID-19 để biết cách ứng phó 1
1. Người lớn hoặc trẻ em có tiếp xúc với một người bị nhiễm COVID-19 trong 14 ngày qua không?
Nếu có, việc phơi nhiễm có nằm trong khoảng thời gian từ 2 ngày trước cho đến 10 ngày sau khi
người này có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID không?
2. Người lớn hoặc trẻ em có tiếp xúc với một người được cho là nhiễm COVID-19 trong 14 ngày qua
không? Nếu có, việc phơi nhiễm có nằm trong khoảng thời gian từ 2 ngày trước cho đến 10 ngày
sau khi người này có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID không?
3. Người lớn hoặc trẻ em có bị ho bất thường, thở hụt hơi, hoặc sốt không? "Ho bất thường" có
nghĩa là một cái gì đó không bình thường đối với người này (ví dụ: dị ứng, hen suyễn).
Ghi lại việc hoàn tất kiểm tra sức khỏe hàng ngày cho mỗi người bước vào cơ sở và chỉ ghi là đạt
hoặc không đạt. Không ghi lại các triệu chứng hoặc nhiệt độ để đảm bảo sự riêng tư.
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Tham khảo https://oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources. “Hướng Dẫn về Sức Khỏe và An Toàn cho Hoạt Động Giữ Trẻ và
Giáo Dục Mầm Non Trong Đại Dịch COVID-19." Xuất bản 14/8/2020, cập nhật tháng 1 năm 2021.
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