Hướng dẫn cách ly y tế và loại trừ dành cho cơ sở chăm sóc trẻ em
Cây quyết định này nhằm giúp hướng dẫn các nhà cung
cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em hiểu được ai cần phải cách
ly y tế hoặc cần phải được loại trừ khỏi cơ sở của họ.
Hai triệu chứng
COVID-19 chính

Cách ly y tế là khoảng thời gian ít nhất 5 ngày đối với những
người có kết quả xét nghiệm dương tính hoặc có hai triệu
chứng chính sau khi bị phơi nhiễm với COVID-19. Những người
từ 2 tuổi trở lên được khuyến nghị đeo khẩu trang thêm 5
ngày (ngày 6 đến hết ngày 10) sau khi kết thúc thời gian cách
ly y tế 5 ngày. Một người cần phải tiếp tục cách ly y tế nếu các
triệu chứng không cải thiện vào ngày thứ 5.
Loại trừ nghĩa là đưa trẻ hoặc nhân viên khỏi môi
trường chăm sóc trẻ em nếu họ có các triệu chứng của
bệnh truyền nhiễm.

Kết quả dương tính, cách ly y tế trong ít nhất
5 ngày kể từ khi khởi phát triệu chứng

Loại trừ, khuyến nghị xét nghiệm
COVID-19

Nếu không được xét nghiệm, loại trừ trong 5
ngày kể từ khi bắt đầu có triệu chứng

Có các triệu chứng
của COVID-19

Các triệu chứng COVID-19 không phải chính là mệt mỏi,
đau nhức cơ hoặc đau nhức cơ thể, đau đầu, đau họng, nghẹt
mũi, chảy nước mũi, buồn nôn, nôn và tiêu chảy.

Kết quả dương tính, cách ly y tế trong ít nhất
5 ngày kể từ khi khởi phát triệu chứng

Một triệu chứng
COVID-19 chính

Loại trừ, khuyến nghị xét nghiệm
COVID-19

Các triệu chứng
COVID-19 không phải
là chính

Không bắt buộc phải loại trừ
COVID-19

Tuân theo các hướng dẫn về việc trở
lại chăm sóc trẻ em cụ thể theo bệnh

Cá nhân đó bắt đầu cách ly y tế
ngay lập tức (bất kể tình trạng
tiêm vắc xin)

Có thể trở lại sau 5 ngày nếu không
sốt trong 24 giờ và các triệu chứng
đang cải thiện

Trẻ em hoặc
Nhân viên

Các triệu chứng COVID-19 chính là ho mới có (không điển
hình, không liên quan đến một bệnh nền đã biết như là hen
suyễn hoặc dị ứng), nhiệt độ từ 100.4°F trở lên, ớn lạnh, khó
thở và mới bị mất vị giác hoặc mới bị mất khứu giác.

Kết quả âm tính, hãy làm theo
hướng dẫn loại trừ dựa trên triệu chứng
để trở lại ngày chăm sóc trẻ

Các xét nghiệm
dương tính với
COVID-19

Nhà cung cấp dịch vụ chăm
sóc trẻ em sẽ thông báo cho
nhân viên, gia đình và LPHA
về ca dương tính

Đã phơi nhiễm với
COVID-19

Không bắt buộc phải
cách ly kiểm dịch

Nếu kết quả âm tính hoặc không được xét nghiệm, loại trừ cho
đến 24 giờ sau khi hết sốt, hoặc cho đến khi
các triệu chứng khác đang cải thiện

Xét nghiệm được khuyến nghị cho bất kỳ cá nhân
nào có nguy cơ mắc bệnh nặng hoặc bất kỳ ai bị các
triệu chứng COVID-19

Thắc mắc? Vui lòng liên hệ ProviderContact@ode.oregon.gov hoặc đường dây trợ giúp If You Test Positive của Cơ quan Y tế Oregon

Khả năng tiếp cận tài liệu: Đối với những người bị khuyết tật hoặc người không nói được tiếng Anh, OHA có thể cung cấp thông
tin theo các định dạng khác, chẳng hạn như bản dịch, bản in chữ lớn hay chữ nổi. Hãy liên hệ Coronavirus Response and Recovery
Unit (Đơn vị Ứng phó với COVID-19 và Phục hồi) (CRRU) theo số 503-979-3377 hoặc email CRRU@dhsoha.state.or.us. Chúng tôi chấp
nhận tất cả các cuộc gọi chuyển tiếp hoặc quý vị có thể quay số 711TTY hoặc COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us.
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Khuyến nghị đeo khẩu
trang trong 5 ngày bổ
sung nếu trên 2 tuổi

