
Con tôi có đủ sức khỏe để đến 
trường hoặc cơ sở trông trẻ không

CÓ

Con em quý vị có bất 
kỳ triệu chứng nhiễm 
COVID-19 nào không?

Giữ an toàn cho con em quý vị và vì 
sức khỏe cộng đồng
Dưới đây là hướng dẫn để giúp quý vị biết 
con quý vị có nên đến trường hay cơ sở 
trông trẻ hay không:

Các triệu chứng đó 
có mới hay là bất 

thường đối với con 
em quý vị không?

Những triệu chứng này có phải do 
chứng bệnh mà con quý vị thỉnh thoảng 
mắc phải, chẳng hạn như dị ứng, hen 

suyễn hoặc đau nửa đầu không?

Giữ trẻ ở nhà và thông 
báo cho nhà cung cấp 
dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe của quý vị‡.

Tìm đến dịch vụ 
chăm sóc hoặc để 
con quý vị ở nhà, 

nếu cần.

KHÔNG
Con em quý vị có 
sống cùng hoặc 

từng tiếp xúc 
gần với người bị 
nhiễm COVID-19 

không? 

CÓ

Cách ly con em quý vị 
ở nhà và thực hiện xét 

nghiệm* COVID-19.

Gửi con em quý vị 
đến trường hoặc 
cơ sở trông trẻ.

KHÔNG

Biết Rõ Các Triệu Chứng của 
COVID-19
Các triệu chứng bao gồm sốt 100,4oF trở 
lên, ớn lạnh, mệt mỏi (mệt mỏi hơn bình 
thường), nhức đầu, đau cơ, ho, nghẹt 
mũi hoặc chảy nước mũi, mới xuất hiện 
tình trạng mất vị giác hoặc khứu giác, 
đau họng, hụt hơi hoặc khó thở, đau 
bụng, tiêu chảy, buồn nôn hoặc nôn mửa, 
hoặc không muốn ăn. 
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CÓ CÓ
*Khuyến cáo 
xét nghiệm 
COVID-19 từ 
5 đến 7 ngày 
kể từ khi phơi 
nhiễm. 

‡Nếu con em quý vị phải ở nhà do có 
triệu chứng, hãy liên hệ với nhà cung 
cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của 
quý vị về thời điểm trẻ có thể trở lại 
trường học hoặc cơ sở trông trẻ. 

Vietnamese


