
Quy trình Điều tra vụ COVID-19 ở các Trường K-12 sẽ Thay đổi sau Thứ Sáu, ngày 4 tháng Hai 

Theo thông báo của Bộ Y tế Virginia (VDH), nhân viên Sở Y tế Quận Fairfax (FCHD) đang ưu tiên 

điều tra và phản ứng ngăn chặn của họ đối với các cuộc điều tra trường hợp COVID-19 trong 

các cơ sở chăm sóc dài hạn và các cơ sở tập trung khác, cơ sở chăm sóc sức khỏe, các trường 

hợp bùng phát và các nơi rủi ro cao khác. Bộ sẽ không còn tiến hành các cuộc điều tra công 

khai, từng trường hợp riêng lẻ. Tuy nhiên, nhân viên Y tế Trường học của Bộ Y tế sẽ tiếp tục hợp 

tác với các Trường K-12 và các cơ sở giữ trẻ ban ngày về các cách phòng ngừa để giảm sự lây 

lan trong trường học. 

VDH đã thực hiện thay đổi này trên toàn tiểu bang dựa trên một số yếu tố khoa học và các yếu 

tố khác làm giảm tiện ích và tính khả thi của các cuộc điều tra trường hợp phổ biến: 

 Omicron hiện là biến thể COVID-19 phổ biến nhất và lây lan nhanh đến mức các cơ quan 

Y tế Công cộng không thể theo dõi mọi trường hợp. 

 Thời gian ủ bệnh ngắn hơn của biến thể Omicron và thực tế là nó dễ lây lan nhất trước 

khi có các triệu chứng, nên rất khó ngăn chặn sự lây lan thông qua các cuộc điều tra 

trường hợp cá nhân. 

 Nhiều bệnh nhiễm trùng không bao giờ được Y tế Công cộng xác định bởi vì mọi người 

không có triệu chứng và không bao giờ được kiểm tra, cũng như việc sử dụng ngày càng 

nhiều các xét nghiệm tại nhà thường không cho các cơ quan Y tế Công cộng biết. 

Trước đó, nhân viên FCHD đã điều tra và cung cấp hướng dẫn cho tất cả các trường hợp được 

cho biết tại Trường học và các liên hệ trong khu vực Y tế. Bắt đầu từ thứ Sáu, ngày 4 tháng Hai 

lúc 5 giờ chiều, nhân viên sẽ tập trung nỗ lực chống dịch bùng phát trong Trường học và các cơ 

sở giữ trẻ. Các Trường muốn tiếp tục xác định các mối liên hệ chặt chẽ đối với các trường hợp 

lẻ tẻ (cá nhân) có thể làm việc với từng gia đình để đánh giá và theo dõi các học sinh bị ốm và bị 

nhiễm bịnh bằng cách sử dụng Sơ đồ dành cho phụ huynh của VDH . Các Trường học vẫn được 

yêu cầu báo cáo các đợt nghi ngờ bùng phát cho FCHD, giống như các bệnh truyền nhiễm khác 

(chẳng hạn như cúm hoặc norovirus). 

FCHD tiếp tục khuyến khích các cá nhân bảo vệ bản thân và những người thân yêu của họ khỏi 

COVID-19. Cách tốt nhất để bảo vệ bản thân khỏi bệnh nghiêm trọng và vào nhà thương do 

COVID-19 là chích ngừa. Những người chưa chích ngừa và đủ điều kiện chích ngừa, được 

khuyến khích chích ngừa ngay bây giờ nếu họ vẫn chưa chích ngừa. 

Trong khi các trường hợp bị COVID-19 đang giảm, Khu Y tế Fairfax và vùng Bắc Virginia tiếp tục 

có mức độ lây lan cao. Các cá nhân, tổ chức và cộng đồng được khuyến khích tiếp tục sử dụng 

các cách giảm bệnh để đạt được hiệu quả cao nhất, bao gồm đeo khẩu trang vừa vặn trong nhà, 

cập nhật thông tin về chích ngừa, duy trì khoảng cách 6 foot, tránh tụ tập và đám đông, thường 

xuyên rửa tay và ở nhà khi bị bệnh. 

https://www.vdh.virginia.gov/vdh-refocuses-covid-19-investigation-efforts-to-target-congregate-settings/
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vdh.virginia.gov%2Fcontent%2Fuploads%2Fsites%2F182%2F2022%2F01%2FK-12-COVID-19-Parent-Flowchart.pdf&data=04%7C01%7CRobin.Wallin%40fairfaxcounty.gov%7Ccf5d2f279319410facc908d9e4c05724%7Ca26156cb5d6f41729d7d934eb0a7b275%7C0%7C0%7C637792337006140074%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ORIXk0HM4w6zAt5LhWHPceO9uFEah6FcmWSYLVyrBlY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fvaccines%2Fstay-up-to-date.html&data=04%7C01%7CLucy.CALDWELL%40fairfaxcounty.gov%7C02fc831b83f848b4345e08d9e24f9755%7Ca26156cb5d6f41729d7d934eb0a7b275%7C0%7C0%7C637789653738936824%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=lQsqzSC8k%2BTSIz0Bfo5QXPjFQfdSRismPmjBtWIlxtk%3D&reserved=0

