CÂU HỎI SÀNG LỌC VỀ

COVID-19
Quý vị hoặc con quý vị có các triệu
chứng sau hay không:1
•
•
•
•

Ho bất thường
Mất vị giác hoặc khứu giác
Thở hụt hơi
Sốt

Quý vị hoặc con quý vị có bị phơi nhiễm
với người dương tính với COVID-19
trong 14 ngày qua không? 1, 2
Quý vị hoặc con quý vị có bị phơi
nhiễm với người nghi bị nhiễm
COVID-19 trong 14 ngày qua không?2
1 Nhân viên được tiêm phòng đầy đủ và đã hai tuần trôi qua kể từ khi họ được
tiêm liều cuối cùng thì không bắt buộc phải tự sàng lọc hàng ngày cho các câu hỏi
kiểm tra sức khỏe 1 và 2, nhưng phải tiếp tục theo dõi các triệu chứng COVID-19
như được mô tả trong câu hỏi 3 và không được đến nhà trẻ nếu có các triệu
chứng. Nhân viên được tiêm phòng đầy đủ không bắt buộc phải cách ly nếu đã bị
phơi nhiễm với người bị nhiễm hoặc nghi bị nhiễm COVID-19, nhưng phải theo dõi
các triệu chứng COVID-19. Nếu họ có triệu chứng sau khi bị phơi nhiễm thì họ
không được đến nhà trẻ theo các hướng dẫn về việc không được đến nhà trẻ như
được nêu trong Mục 11 và được đề nghị làm xét nghiệm COVID-19.
2 Phơi nhiễm có nghĩa là tiếp xúc gần, lâu hơn 15 phút, trong khoảng thời gian 24
tiếng trong giai đoạn lây nhiễm. Giai đoạn lây nhiễm là hai ngày trước cho đến 10
ngày sau khi người có triệu chứng COVID-19 lần đầu khởi phát triệu chứng. Nếu
không có các triệu chứng thì thời gian lây nhiễm là 2 ngày trước khi làm xét
nghiệm cho đến 10 ngày sau đó.
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