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____________________________________________________________________ 

VIETNAMESE 

HƯỚNG DẪN CỦA FCPS CHO HỌC SINH ĐƯỢC ĐƯA VỀ NHÀ TỪ PHÒNG Y TẾ 
TRƯỜNG KHI BỊ SỐT 

Phần Mục I: Thông Tin Học Sinh 

Tên Học Sinh: ______________________________  Ngày: __________________ 

Trường: ________________   Giờ: __________ Buổi Sáng/Buổi Chiều 

Con em của quý vị đã trình bày với nhân viên nhà trường hôm nay vì bị sốt. 

Quan Sát Ghi Nhận của Y tá Y Tế Công Cộng/ Trợ Tá Y Tế của Trường/Người Được Chỉ 
Định: 

Phần Mục II: Hướng dẫn về việc trở lại trường 
Do COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng, xin gọi nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe của quý vị để được tư vấn về 

cách trông nom chăm sóc con em mình. 

Học sinh bị sốt từ 100.4 độ F trở lên có thể không được trở lại trường cho đến khi: 

• Học sinh không bị sốt và không dùng thuốc hạ sốt trong ít nhất 24 giờ VÀ có ít nhất một trong những điều sau: 

• Cung cấp bằng chứng xét nghiệm Âm Tính với COVID-19 (một trong những xét nghiệm sau đây có thể được chấp 
nhận) 

o Xét nghiệm chẩn đoán PCR (kết quả xét nghiệm từ phòng thí nghiệm hay của nhân viên y tế), HOẶC 
o Xét nghiệm kháng nguyên nhanh (kết quả xét nghiệm từ phòng thí nghiệm hay của nhân viên y tế), HOẶC 
o Xét Nghiệm Kháng Nguyên Tại Nhà - một hình ảnh (không phải mẫu xét nghiệm thực tế) của kết quả xét 

nghiệm âm tính tại nhà VÀ Biểu Mẫu Chứng Thực của Phụ Huynh/Người Giám Hộ về Xét Nghiệm Kháng 
Nguyên Âm Tính COVID-19 Tại Nhà của FCPS 

HOẶC 

• Một chứng thư của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cùng với đánh giá thực nghiệm cho biết nguyên nhân 
của các triệu chứng không phải là COVID-19 và cho phép con em được trở lại trường. 

HOẶC 

• Thời gian cô lập (Isolation period) đối với học sinh là 5 ngày. Học sinh có thể trở lại trường từ ngày thứ 6 đến ngày 
10 khi đáp ứng các điều kiện sau: 

o Không nóng sốt trong 24 giờ (mà không sử dụng thuốc hạ sốt.) VÀ 
o Các triệu chứng có tiến triển tốt hoặc hồi phục VÀ 
o Học sinh cần phải đeo khẩu trang vừa vặn đúng cách thêm 5 ngày nữa (từ ngày 6 đến ngày 10) sau thời hạn 

cô lập 5 ngày (isolation period), theo hướng dẫn của VDH HOẶC 
o Đối với những học sinh không thể/không muốn đeo khẩu trang từ ngày 6 đến 10, VDH đề nghị thực hiện hai xét 

nghiệm kháng nguyên nhanh âm tính (rapid antigen test) (bao gồm xét nghiệm tại nhà) từ hoặc sau ngày 6 
được thực hiện cách nhau 48 giờ. Xét nghiệm đầu tiên có thể được thực hiện vào hoặc sau ngày 6. Nếu quý vị 
không có sẵn bộ xét nghiệm kháng nguyên nhanh cho việc này, quý vị có thể liên lạc với địa điểm trường của 
con em mình. FCPS không đòi hỏi phải gởi kết quả xét nghiệm âm tính đến trường. 

Ngày 19 Tháng 4, 2023 

LS-Health-Guidance for Students Sent Home with a Fever 

https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/FCPS-Return-To-School-Parent-Attestation-Form.pdf
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/FCPS-Return-To-School-Parent-Attestation-Form.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fyour-health%2Feffective-masks.html
https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/protect-yourself/infected/
https://www.vdh.virginia.gov/content/uploads/sites/182/2022/07/COVID-19-Quarantine-Isolation-Guidance.pdf


  

  

         
         

   
   

  
 

 
    

       
    

  
 

     
 

 
     

  
     

    
  

 
 

                                                  
 

    
    

 
          

     
 

 

 

GHI CHÚ: Các đợt bùng phát COVID-19 sẽ được Sở Y Tế Quận Fairfax (FCHD) 
xem xét trên cơ sở từng vụ việc với hướng dẫn ngoại trừ được nâng cao. 

FCPS yêu cầu thời hạn 5 ngày cô lập (isolation) đối với những học sinh xét nghiệm 
dương tính với COVID-19.  Để biết thêm thông tin hướng dẫn xin truy cập: Hướng Dẫn 
về Sức Khỏe và An Toàn của FCPS https://www.fcps.edu/return-school/health-and-
safety-guidance-document 

Phần Mục III: Nguồn Tham Khảo Để Biết Thêm Thông Tin: 

Tôi có thể tìm thêm thông tin hướng dẫn về COVID-19 dành cho phụ huynh có con em 
ở độ tuổi đi học ở đâu? 
(fairfaxcouhttps://www.fairfaxcounty.gov/health/novel-coronavirus/schoolsnty.gov) 

Tôi có thể tìm hiểu thêm về xét nghiệm và con em tôi có thể làm xét nghiệm COVID-19 ở đâu? 
https://www.fairfaxcounty.gov/health/novel-coronavirus/coronavirus-covid-19-testing 

Tôi có thể tìm thêm thông tin chi tiết về COVID-9 và cách bảo vệ gia đình khỏi bệnh tật 
ở đâu? 
Sở Y Tế Virginia https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/ 
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/about-covid-19.html 

Phần Mục IV:  Chứng Thực của Phụ Huynh/Giám Hộ 

Xin vui lòng điền đầy đủ và ký tên vào Mẫu Chứng Thực Xét Nghiệm Kháng Nguyên Âm 
Tính COVID-19 Tại Nhà Của Phụ Huynh-Giám Hộ của FCPS và cung cấp một bản sao 
cho nhà trường con em. 
(Bản dịch qua các ngôn ngữ: Tiếng Ả Rập – Tiếng Hoa – Tiếng Farsi – Tiếng Hàn – 
Tiếng Tây Ban Nha – Tiếng Urdu – Tiếng Việt) 

Ngày 19 Tháng 4, 2023 

https://www.fcps.edu/return-school/health-and-safety-guidance-document
https://www.fcps.edu/return-school/health-and-safety-guidance-document
https://www.fairfaxcounty.gov/health/novel-coronavirus/schools
https://www.fairfaxcounty.gov/health/novel-coronavirus/coronavirus-covid-19-testing
https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/about-covid-19.html
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/FCPS-Return-To-School-Parent-Attestation-Form.pdf
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/FCPS-Return-To-School-Parent-Attestation-Form.pdf
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/FCPS-Return-To-School-Parent-Attestation-Form-Arabic.pdf
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/FCPS-Return-To-School-Parent-Attestation-Form-Chinese.pdf
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/FCPS-Return-To-School-Parent-Attestation-Form-Farsi.pdf
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/FCPS-Return-To-School-Parent-Attestation-Form-Korean.pdf
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/FCPS-Return-To-School-Parent-Attestation-Form-Spanish.pdf
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/FCPS-Return-To-School-Parent-Attestation-Form-Urdu.pdf
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/FCPS-Return-To-School-Parent-Attestation-Form-Vietnamese.pdf

