VIETNAMESE

Xét Nghiệm Kháng Nguyên Âm Tính COVID-19 Tại Nhà của FCPS
Mẫu Đơn Chứng Thực của Phụ Huynh/Giám Hộ
Hệ Trường Công Quận Faifax với sự phối hợp của Sở Y Tế Quận Fairfax (FCHD), đã triển khai một mẫu
đơn HƯỚNG DẪN CỦA FCPS CHO HỌC SINH ĐƯỢC ĐƯA VỀ NHÀ TỪ PHÒNG KHÁM TRƯỜNG
VỚI TRIỆU CHỨNG TƯƠNG TỰ ĐẾN COVID. Để bảo đảm sự an toàn của toàn thể học sinh và nhân
viên, mẫu đơn HƯỚNG DẪN CỦA FCPS CHO HỌC SINH ĐƯỢC ĐƯA VỀ NHÀ TỪ PHÒNG KHÁM
TRƯỜNG VỚI TRIỆU CHỨNG TƯƠNG TỰ ĐẾN COVID sẽ được sử dụng để giải thích đến quý phụ
huynh/giám hộ, các triệu chứng mà học sinh trình bày với nhân viên trường và hướng dẫn cho những
bước kế tiếp.
Như là sự giải trình trong mẫu đơn HƯỚNG DẪN CỦA FCPS CHO HỌC SINH ĐƯỢC ĐƯA VỀ NHÀ TỪ
PHÒNG KHÁM TRƯỜNG VỚI TRIỆU CHỨNG TƯƠNG TỰ ĐẾN COVID, mẫu phiếu chứng thực của
phụ huynh/người giám hộ phải được nộp trình khi xét nghiệm kháng nguyên COVID-19 tại nhà được sử
dụng.
Chỉ Dẫn: Mẫu đơn này phải được hoàn thành chi tiết bởi phụ huynh/người giám hộ và nộp gởi lại
trường trước ngày con em có thể trở lại học tập trực tiếp, các chương trình ngoại khóa và sinh
hoạt của trường. Nhân viên nhà trường cần phải lưu giữ mẫu đơn trong phần sức khỏe của hồ sơ
học bạ học sinh trong suốt năm học.
Tên Học sinh:

Ngày Sinh:

I

Ngày xét nghiệm kháng nguyên tại
I nhà:

Tôi, là phụ huynh/người giám hộ chứng thực những điều sau đây:

CÓ

KHÔNG

*Xét nghiệm kháng nguyên COVID-19 được thực hiện tại nhà là âm tính và tôi
đã cung cấp bản sao của kết quả này đến nhà trường.
Xét nghiệm kháng nguyên âm tính COVID-19 tại nhà được dành cho học sinh có
tên ở trên.
Ngày xét nghiệm được ghi ở trên là đúng và chính xác
Con em tôi đã không còn có biểu hiện của các triệu chứng hay các triệu chứng
đã được cải thiện.
Con em tôi đã không-sốt trong 24 giờ mà không cần dùng thuốc hạ sốt.
Bảng Câu Hỏi Sàng Lọc Hàng Ngày sẽ được sử dụng vào mỗi sáng trước khi
đến trường
Ngoài bằng chứng xét nghiệm kháng nguyên âm tính COVID-19 tại nhà, con em quý vị có thể trở lại
trường nếu triệu chứng của con em có cải thiện, và trẻ đã không bị sốt mà không dùng thuốc hạ sốt trong
ít nhất 24 giờ.
*Hình ảnh của kết quả xét nghiệm kháng nguyên âm tính COVID-19 tại nhà phải được cung cấp
cho nhà trường cùng với mẫu đơn hoàn tất này.
Chữ Ký của Phụ Huynh/Giám Hộ ________________________________ Ngày ____________
Ngày 1 Tháng 10, 2021
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