
Tiếp xúc gần (không có triệu chứng): 

Lựa chọn 7 ngày: Cách ly ít nhất 7 ngày kể từ lần tiếp xúc cuối 
cùng với cá thể dương tính với COVID-19 VÀ thu lại xét nghiệm 
COVID-19 âm tính trong vòng 48 giờ kể từ thời gian cách ly 
(theo hướng dẫn của tiểu bang Alaska). 

Lựa chọn 10 ngày: Cách ly ít nhất 10 ngày kể từ lần tiếp xúc cuối 
cùng với cá thể dương tính COVID-19. Kiểm tra không bắt buộc.

Lưu ý: Lần tiếp xúc cuối cùng với cá thể dương tính với 
COVID-19 được tính là ngày 0. 

Học sinh có tiếp xúc gần* với ai đó 
có kết quả xét nghiệm dương tính 
với COVID-19 hoặc được yêu cầu 
tự cách ly kiểm dịch do đã tiếp xúc 
gần với người nhiễm bệnh không? 

Không

    Có  

Nếu Học Sinh có BẤT KỲ triệu 
chứng nào sau đây: 

• Sốt/Cảm lạnh
• Ho
• Yếu ớt
• Đau cơ hoặc đau người
• Đau Đầu
• Thở gấp hoặc khó thở
• Bị mất vị giác hoặc 

khứu giác
• Đau họng
• Tắc mũi hoặc chảy nước 

mũi
• Buồn nôn hoặc ói mửa
• Tiêu chảy

Không

Đủ điều kiện trực 
tiếp đến trường.

Sơ Đồ Đưa Ra Quyết Định Hàng Ngày về COVID-19
Dành Cho Học Sinh

*Tiếp xúc gần được định nghĩa là ở trong phạm vi 2 mét trong tổng 
thời gian 15 phút trở lên, với người chuẩn đoán mắc bệnh COVID-19
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1. Ở nhà để học từ xa (Học Online)
2. Thông báo cho nhà trường
3. Tư vấn y tế để xét nghiệm COVID-19 và điều trị

Các triệu chứng của COVID-19 (chưa xét nghiệm): Cách ly tại 
nhà trong 10 ngày sau khi triệu chứng khởi phát, cho đến khi đã 
hết sốt được 24 giờ mà không dùng thuốc hạ sốt và các triệu 
chứng khác đã hết. 

Các triệu chứng của COVID-19 (kết quả xét nghiệm dương 
tính): Cách ly tại nhà trong 10 ngày sau khi triệu chứng khởi 
phát hoặc có kết quả xétnghiệm dương tính, tùy thuộc điều nào 
xảy ra trước, cho đến khi đã hết sốt được 24 giờ mà không dùng 
thuốc hạ sốt và các triệu chứng khác đã hết. 

Các triệu chứng của COVID-19 (kết quả xét nghiệm âm tính): 
Ở nhà cho đến khi đã hết sốt được 24 giờ mà không dùng thuốc 
hạ  sốt và các triệu chứng khác đã hết. 

Các triệu chứng của COVID-19 (đang chờ kết quả xét nghiệm): 
Cách ly tại nhà như thể kết quả xét nghiệm là dương tính cho đến 
khi biết kết quả chính xác. 

Hãy xem sơ đồ đưa ra quyết định này hàng ngày 
trước khi trực tiếp đến trường.

Bắt đầu từ đây

   Có 

Học sinh đã được 
tiêm COVID-19 đầy 
đủ chưa? (Tiêm đầy 
đủ = hai tuần sau 

liều thứ hai

Không

   Có 




