
  
Bộ Y tế Thúc đẩy việc Truyền tin cho Học sinh Đang chờ Liên hệ Phỏng vấn vì COVID 19 
  
Bắt đầu từ Thứ Năm, ngày 16 tháng 9, Bộ Y tế sẽ bắt đầu gửi email để liên lạc với các học sinh đã tiếp 
xúc với COVID 19 nhưng chưa nhận được thông tin từ nhân viên bộ Y tế. 

Đây là thủ tục: 

Khi nhận được một email cho biểt con quý vị đã tiếp xúc với COVID-19, phụ huynh hoặc người giám hộ 
được yêu cầu bấm vào một liên kết (link) cho chúng tôi biết là đã nhận được thông tin và hiểu các 
hướng dẫn về việc cách ly. Sau khi phụ huynh hoặc người giám hộ điền mẫu, học sinh (hoặc phụ huynh 
hoặc người giám hộ của mình) sẽ nhận được cách hướng dẫn để cách ly đúng nhất, bao gồm: 

 Kiểm tra sức khỏe hàng ngày bằng cách ghi danh ở Sara Alert TM . Đây là một dịch vụ nhắn tin 
an toàn với email hoặc tin nhắn hàng ngày để kiểm tra các triệu chứng. 

 Kết nối với các nguồn tin cần thiết để có thể ở nhà và hoàn thành cách ly đúng nhất. 
Sau khi thời gian cách ly của học sinh đã hoàn tất, phụ huynh hoặc người giám hộ sẽ nhận được tin từ 
Sara Alert TM cho biết học sinh có thể đi học trở lại.  
  
Các nhà điều tra sẽ vẫn liên lạc bằng cách gọi cho gia đình. 

Việc dùng email trong các cuộc điều tra bắt đầu vào Thứ Năm, ngày 16 tháng 9. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng 
bộ liên lạc theo dõi của Bộ Y tế sẽ vẫn hoạt động bằng điện thoại để liên lạc với một số gia đình. Bộ Y tế 
cam kết cung cấp cho mỗi gia đình thông tin bằng điện thoại hoặc email một cách đầy đủ nhất.  
Tất cả phụ huynh hoặc người giám hộ nhận được thông báo qua email được yêu cầu xem lại thông tin 
trong email ngay lập tức và nhấn vào liên kết (link) chứng thực ở cuối trang để các bước giám sát tiếp 
theo có thể bắt đầu.  
  
 


