
 

 

DANH SÁCH KIỂM TRA SỨC KHỎE TẠI NHÀ NĂM HỌC 2021-2022 

  
Học sinh sẽ tiếp tục sử dụng danh sách kiểm tra sức khỏe tại nhà và không đi 

học nếu các em có các triệu chứng của COVID-19. 
 

Hàng ngày, các gia đình BPS phải theo dõi con em mình về các triệu chứng của COVID-19 

trước khi đến trường. Một số triệu chứng của COVID-19 giống như bệnh cúm hoặc cảm lạnh 

nặng; xin đừng cho rằng đó là tình trạng bệnh khác. Khi có nghi ngờ, xin hãy ở nhà và gọi cho 

nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính của quý vị.  
  

 Những học sinh ở trường có bất kỳ biểu hiện nào được in đậm sẽ được gửi về nhà; những học 

sinh có kết hợp các triệu chứng không được in đậm, theo quyết định của y tá, có thể được gửi về 

nhà. 

 

CON QUÝ VỊ PHẢI Ở NHÀ nếu con bạn hoặc bất kỳ ai trong nhà có bất kỳ triệu chứng được in 

đậm nào được liệt kê dưới đây (hoặc kết hợp của bất kỳ triệu chứng không được in đậm nào):   

○ Sốt (100,0 ° F trở lên), ớn lạnh hoặc run rẩy 

○ Khó thở hoặc thở gấp 

○ Mất vị giác hoặc khứu giác 

○ Đau cơ hoặc nhức mỏi cơ thể 

○ Ho (không phải do nguyên nhân đã biết khác) 

○ Đau họng khi kết hợp với các triệu chứng khác 

○ Buồn nôn, nôn mửa, hoặc tiêu chảy khi kết hợp với các triệu chứng khác 

○ Đau đầu (khi kết hợp với các triệu chứng khác) 

○ Mệt mỏi (khi kết hợp với các triệu chứng khác) 

○ Nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi (không phải do các nguyên nhân đã biết khác, chẳng 

hạn như dị ứng) khi kết hợp với các triệu chứng khác         

 HOẶC 

○ Bất kỳ học sinh nào chưa được chủng ngừa tiếp xúc gần với người bị COVID-19 

bên ngoài trường học BPS phải nghỉ học ở nhà, cách ly và làm theo các hướng dẫn 

do nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc hội đồng y tế địa phương cung cấp.  

 Nếu con quý vị có bất kỳ triệu chứng nào: 

○ Vui lòng báo cáo nghỉ học cho ban giám hiệu nhà trường và y tá của trường, lưu ý nếu 

việc nghỉ học đó có liên quan đến COVID-19.  

○ Để con bạn ở nhà để nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính của các em, đánh giá thực 

hiện xét nghiệm COVID-19.  

○ Vui lòng thông báo bằng văn bản cho y tá của trường về các khuyến nghị của nhà cung 

cấp dịch vụ chăm sóc chính trước khi quay lại trường. 
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