
Tựa: Cập nhật việc Điều tra COVID-19 và việc Hướng dẫn cho Phụ huynh của Trẻ 
trong độ tuổi Đi học 

  
Fairfax County Health (FCHD) dựa theo CDC và VDH hướng dẫn thực hiện điều tra 
tiếp xúc cho một trường hợp COVID-19 được xác định trong trường. 
  
Sau khi xác định và thông báo về tất cả các trường hợp COVID-19 đã được xác 
nhận do các trường báo cáo, ban giám hiệu thông báo cho các cá nhân có thể đã 
ở gần với người đó và cung cấp thông tin đó cho nhóm điều tra của FCHD. FCHD 
làm việc nhanh nhất để xác định những người nào cần được biệt lập, cách ly, hoặc 
đã sạch để trở lại trường học. 
  
Các quá trình gồm những điều sau đây: 

1. Xác định những em đã được chích ngừa đầy đủ, không có triệu chứng và 
cho trẻ đi học lại vì không cần cách ly. Một thủ tục điện tử mới đang được 
thực hiện, nơi cha mẹ có thể báo tin và xác nhận rằng con họ đã được chích 
ngừa và không có triệu chứng - sẽ giảm thời gian cần thiết để biết chắc 
chắn một đứa trẻ đã được chích ngừa xuống còn vài giờ. 

2. Trao đổi với (các) thầy cô giáo để biết ai trong số những cá nhân ban đầu bị 
tiếp xúc đã thực sự bị lây và ai có thể được cho phép trở lại trường học. 

3. Trao đổi với phụ huynh của những học sinh bị lây và cần cách ly: về những 
việc mà họ cần làm và các bước họ phải thực hiện để cách ly thành công. 

  
Mục tiêu chính của Sở Y tế là cô lập các trường hợp bị và cách ly tất cả các cá nhân 
được cho biết bị lây để giảm sự lây truyền của bệnh. Thực hành y tế công cộng 
này chứng minh giảm sự lây truyền bệnh và là một công cụ quan trọng cùng với 
các cách phòng chống khác được đưa ra bởi các trường, ví dụ như, khuyến khích 
chích ngừa, đeo mặt nạ, rửa tay, cải thiện hệ thống thông gió và giữ khoảng cách 
khi có thể. 
  

 Cách ly là cách được Bộ Y tế ban hành khi một người bệnh phải ở nhà, 
tránh xa những người khác để không lây bệnh cho người khác và không làm 
cho người khác bị bệnh.  

 Biệt lập là một cách được ban hành trong đó một cá nhân khỏe mạnh, 
không có triệu chứng và không bị yếu do COVID, đã tiếp xúc người mang 
COVID, được yêu cầu ở nhà trong trường hợp họ sẽ có thể có các triệu 
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chứng trong thời gian có thể bị các triệu chứng cao nhất, thời gian này là 14 
ngày. Đúng lý, cá nhân đã được chích vac-xin sẽ không bị yêu cầu biệt lập.   

 Gặp một người đã biệt lập.  Những chữ này được dùng cho những ai là 
người đã gặp với một cá nhân đã cách ly rồi. Những người này không cần 
phải bị bất kỳ một cấm cản nào. 

  

Với việc mở trường học ngày August 23, có sự gia tăng các trường hợp bị COVID-
19, đã nói lên bệnh của học sinh bị trong cộng đồng trước khi trường học 
mở. Điều này đã làm hệ thống gặp khó khăn, dẫn đến những cuộc điều tra phải 
mất nhiều ngày. 
  
Các trường hợp điều tra chi tiết và phức tạp nhưng rất cần thiết để giảm sự lây 
lan trong trường học và tối đa việc học trực tiếp của đa số học sinh.  FCHD có một 
đội ngũ chuyên dụng của các nhà điều tra làm việc cụ thể về trường. Sự cải thiện 
được thiết lập để sắp xếp quá trình này, sử dụng chương trình điện tử, để các nhà 
nghiên cứu có thể chú tâm vào những cá nhân cần phải ở cách ly.  Mục tiêu của 
chúng tôi là giữ cho con cái học hành một cách an toàn và những thay đổi để tăng 
hiệu quả mà không bị mất chất lượng, cho phép học sinh quay trở lại lớp học một 
cách nhanh chóng hơn. 
  
Theo dõi tiếp xúc là một yếu tố quan trọng để ngăn ngừa và ngăn chặn sự lây lan 
của COVID-19 trong cộng đồng và FCHD cam kết làm việc với các tổ chức cộng tác 
của trường học chúng ta để tiếp tục đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của đại dịch này. 
  
Để biết thêm thông tin, xin phụ huynh của trẻ trong độ tuổi đi học, vui lòng đọc 
thêm bằng cách nhấn vào dòng chữ gạch dưới. 
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