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Các nhân viên và cha mẹ/người giám hộ của học sinh sẽ được yêu cầu tự kiểm tra sàng lọc các triệu
chứng bệnh hàng ngày trước khi vào một cơ sở của học khu hoặc sử dụng phương tiện đưa đón của
học khu (nhân viên tự kiểm tra sàng lọc, cha mẹ/người giám hộ kiểm tra sàng lọc con em mình). Cần
sử dụng Danh Mục Kiểm Tra Tự Khám Sàng Lọc này để xác định xem có nguy cơ mắc bệnh tiềm ẩn
hoặc phơi nhiễm với COVID-19 hay không. Nếu một nhân viên hoặc học sinh có bất kỳ triệu chứng
nào sau đây hoặc phơi nhiễm với COVID-19, họ cần ở nhà và báo cáo sự vắng mặt và các triệu
chứng của mình cho nhà trường hoặc người giám sát thích hợp, đồng thời liên hệ với nhà cung
cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ nếu cần.
Chẩn Đoán COVID-19 / Tiếp Xúc Gần / Phơi Nhiễm Tiềm Ẩn (trong vòng 14 ngày qua)

❏

Nhân viên, sinh viên hoặc người nào trong gia đình họ đã được chẩn đoán nhiễm COVID-19

❏

Nhân viên hoặc học sinh đã tiếp xúc gần (trong vòng 6 foot/2 mét trong tổng cộng 15 phút) với
người nhiễm COVID-19.

❏

Nhân viên hoặc học sinh đã được yêu cầu cô lập hoặc cách ly tại nhà bởi
chuyên gia y tế hoặc cơ quan y tế công cộng tại địa phương

❑

Nhân viên hoặc học sinh viên có một người thân trong gia đình đã có tiếp xúc gần (trong vòng 6
foot/2 mét trong ít nhất tổng cộng 15 phút) với một người bị nhiễm COVID-19 và
người thân trong gia đình đó hiện có các triệu chứng chính của bệnh COVID-19

Các Triệu Chứng Chính của COVID-19

❏

Sốt (nhiệt độ từ 100.4°F/38°C trở lên)

❏

Một cơn ho mới mà nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chưa chẩn đoán hoặc xử trí

❏

Thở gấp không rõ nguyên do

❑

Mới bị mất vị giác hoặc khứu giác

❑

Ớn lạnh

❑

Khó thở

Các Triệu Chứng Bệnh Khác Có Thể Ngăn Chặn

❏

Ói mửa

❏

Tiêu chảy

❏

Phát ban hoặc vết loét chưa được chẩn đoán

*Để biết thông tin về việc ngăn chặn, hãy xem hướng dẫn của Bộ Giáo Dục Oregon và Cơ Quan Y Tế Oregon: Hướng Dẫn Tóm
Lược về Ngăn Chặn COVID-19 cho Trường Mẫu Giáo-Lớp 12, Lập Kế Hoạch Các Tình Huống COVID-19 trong Trường Học,
Hướng Dẫn về Bệnh Truyền Nhiễm của ODE/OHA cho Cơ Sở Trường Học

MESD Daily Illness Self-Screening Checklist 02-2021

SHS/Information for SHS Staff/Toolkits/COVID-19 Toolkit

