TÓM TẮT VIỆC KHÔNG ĐƯỢC TỚI NHÀ TRẺ
dành cho Hoạt Động Giữ Trẻ và Giáo Dục Mầm Non Trong Giai Đoạn COVID-19

Nếu trẻ hoặc nhân viên bị
bệnh kèm theo sốt, ho bất
thường, mới bị mất vị giác
hoặc khứu giác hoặc thở hụt
hơi trong 10 ngày qua thì:

Nếu trẻ hoặc nhân viên bị
phơi nhiễm với người nào
hiện được cho là nhiễm hoặc
dương tính với COVID-19 thì:

Người này nên được cho về
nhà. Nếu người này xét
nghiệm dương tính hoặc
không được xét nghiệm thì
họ phải tránh xa nhà trẻ trong
10 ngày sau khi khởi phát các
triệu chứng và 24 tiếng sau
khi không sốt và hết ho.

Người này không được
tới nhà trẻ nếu họ bị phơi
nhiễm với người được cho là
nhiễm hoặc dương tính với
COVID-19 trong giai đoạn lây
nhiễm.

Nếu trẻ hoặc nhân viên phát triển
các triệu chứng được ghi trong cột
1 hoặc biết rằng họ bị phơi nhiễm
với người dương tính hoặc được cho
là nhiễm trong khi ở nhà trẻ thì:

Cách ly người đó cho đến khi
họ có thể rời khỏi nhà trẻ và
cho về nhà càng sớm càng tốt.

Nếu thành viên trong gia đình
của trẻ hoặc của nhân viên có
triệu chứng COVID-19 mà không
được cho là nhiễm hoặc không
được xác nhận là nhiễm thì:

Cẩn thận theo dõi các triệu
chứng của người này. Khuyến
khích thành viên trong gia
đình bị bệnh đi xét nghiệm.
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Hãy nhớ kiểm tra các
bệnh thông thường ở
trẻ nhỏ (không phải
COVID):

Tiêu chảy, nôn mửa, đau
đầu kèm theo cổ cứng,
“mắt hồng”, phát ban, v.v.

Định Nghĩa Quan Trọng
Ho bất thường có nghĩa là không bình thường đối với người này – ví dụ:
không phải hen suyễn hoặc dị ứng thông thường.
Sốt có nghĩa là từ 100.4 độ Fahrenheit trở lên.

Nếu người này xét
nghiệm âm tính với
COVID-19 thì họ có thể
trở lại 24 tiếng sau khi
hết ho và không sốt.
Nếu triệu chứng duy
nhất là sốt và chuyên
gia y tế khuyên người
này có thể trở lại nhà
trẻ thì họ có thể trở lại
nếu họ không sốt
trong 24 tiếng. Chuyên
gia y tế phải cung cấp
tài liệu tư vấn.

Người bị phơi nhiễm phải
cách ly trong 10 ngày. Bắt
đầu đếm 10 ngày kể từ lần
cuối người đó tiếp xúc với
người được cho là nhiễm
hoặc được xác nhận là
nhiễm trong khi người bệnh
đang trong giai đoạn lây
nhiễm. Đối với việc tiếp xúc
với người nhà, việc cách ly
bắt đầu vào ngày sau khi giai
đoạn lây nhiễm kết thúc.

Không sốt có nghĩa là nhiệt độ dưới 100.4 độ Fahrenheit mà không cần dùng
thuốc giảm sốt.

Trẻ có thể trở lại
nhà trẻ sau 24
tiếng nếu không
có triệu chứng (48
tiếng nếu nôn mửa
hoặc tiêu chảy).

Phơi nhiễm có nghĩa là tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19 (dưới sáu feet) lâu hơn 15 phút trong khoảng
thời gian 24 tiếng.
Được cho là nhiễm có nghĩa là một người bị phơi nhiễm với người dương tính với COVID-19 và đã phát triển các triệu
chứng.
Thời kỳ lây nhiễm là hai ngày trước cho đến 10 ngày sau khi người bị COVID-19 lần đầu có triệu chứng. Nếu
người bị COVID-19 không có triệu chứng thì thời kỳ lây nhiễm là 2 ngày trước ngày làm xét nghiệm (không phải
ngày họ nhận được kết quả xét nghiệm) cho đến 10 ngày sau.
Cách ly có nghĩa là tránh xa người khác khi quý vị có thể bị bệnh, ngay cả khi quý vị không có triệu chứng. Việc
cách ly phải kéo dài ít nhất 10 ngày. Việc cách ly có thể được rút ngắn thành 7 ngày nếu: quý vị làm xét nghiệm
từ ngày 5 đến ngày 7 của thời gian cách ly, kết quả xét nghiệm âm tính và quý vị không có triệu chứng.

Không được từ chối giữ trẻ vì sợ lây nhiễm COVID-19:

Ngoài luật Oregon cấm phân biệt đối xử, nhà trẻ không thể từ chối ghi danh trẻ vào chương trình do tin rằng
đứa trẻ dễ bị nhiễm COVID-19 do nghề nghiệp, chủng tộc, dân tộc, vị trí địa lý, tình trạng khuyết tật hoặc tình
trạng sức khỏe có sẵn của trẻ hoặc phụ huynh.
Để biết thêm thông tin, hãy truy cập oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources.
Nhà trẻ cũng có thể gửi câu hỏi bằng cách email cho ProviderContact@state.or.us.

