
   

Các Chương Trình dành cho Trẻ Em và Thanh Thiếu Niên:  
Chăm Sóc Trẻ Em, Các Chương Trình Ngoài Giờ Học và Cắm Trại Trong Ngày 

12/10/2021 

Hướng dẫn này do Sở Y Tế Công Cộng San Francisco (San Francisco Department of Public Health, SFDPH) 
soạn thảo để sử dụng tại địa phương. Tài liệu này sẽ được đăng tải trên https://sfcdcp.org/school.  

Tóm tắt các thay đổi kể từ ngày 05/11/2021 

Các nội dung sửa đổi chính được đánh dấu trong toàn bộ tài liệu bằng màu xanh lục. 

• Các khuyến cáo đeo khẩu trang trong nhà hiện cho phép những người chơi thể thao đã được 
tiêm phòng đầy đủ có thể tháo khẩu trang khi luyện tập trong nhà nếu tất cả các thành viên 
trong đội, bao gồm cả huấn luyện viên/nhân viên là người lớn, đã được tiêm vắc-xin đầy đủ 

• Khuyến cáo về giữ khoảng cách vật lý khi chơi nhạc cụ hơi giảm từ 6 feet xuống 3 feet 

• Các yêu cầu xét nghiệm đối với các hoạt động/thể thao được miễn đeo khẩu trang hiện chỉ áp 
dụng cho những người chưa được tiêm vắc-xin đầy đủ 

ĐỐI TƯỢNG: Các chương trình dành cho trẻ em và thanh thiếu niên, bao gồm chương trình chăm sóc 
trẻ em, chương trình ngoài giờ học, cắm trại trong ngày, hoạt động thể thao dành cho thanh thiếu niên, 
trung tâm học tập cộng đồng và các chương trình giải trí và giáo dục khác cho trẻ em bên ngoài trường 
học. Dịch vụ chăm sóc trẻ em bao gồm các trung tâm chăm sóc trẻ em; cơ sở phát triển trẻ em; nhà giữ 
trẻ gia đình; trường mầm non, trường mẫu giáo chuyển tiếp, trường mẫu giáo dành cho trẻ từ 4-5 tuổi 
và chương trình mẫu giáo không thuộc trường tiểu học. Các chương trình mẫu giáo chuyển tiếp 
(transitional kindergarten, TK) thuộc trường tiểu học và các chương trình do trường học các cấp từ mẫu 
giáo chuyển tiếp - lớp 12 điều hành nên tham khảo SFDPH guidance for TK-12 Schools (Hướng dẫn của 
SFDPH dành cho trường học các cấp từ mẫu giáo chuyển tiếp - lớp 12). 

MỤC ĐÍCH: Hỗ trợ các chương trình dành cho trẻ em và thanh thiếu niên hiểu được các phương pháp 
thực hành về sức khỏe và an toàn cần thiết để ngăn chặn COVID-19 lây lan trong các chương trình của họ. 

Các khuyến nghị dưới đây dựa trên thông tin kiến thức khoa học tốt nhất hiện có ở thời điểm hiện tại và 

mức độ lây truyền COVID-19 hiện tại ở San Francisco. Các hướng dẫn có thể thay đổi khi xuất hiện kiến 

thức mới và khi sự lây truyền trong cộng đồng địa phương thay đổi. Các khuyến nghị cũng có thể thay 

đổi khi số người được tiêm chủng đầy đủ COVID-19 tăng lên.   

https://sfcdcp.org/school
https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-33-Guidance-TK12-Schools.pdf
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Thông điệp quan trọng  

Tiêm vắc-xin COVID-19 cho nhân viên, trẻ em đủ điều kiện và các thành viên trong gia đình là một 
trong những cách hiệu quả nhất để giảm nguy cơ mắc COVID-19 trong các chương trình dành cho 
trẻ em và thanh thiếu niên. Người lớn và thanh thiếu niên được tiêm chủng cũng giúp bảo vệ trẻ 
nhỏ chưa đủ điều kiện tiêm chủng.  

Thủ tục và quy trình 

Thiết lập các quy trình về sức khỏe và an toàn liên quan đến COVID-19.  

• Chỉ định một nhân viên phụ trách liên lạc về COVID-19 làm đầu mối liên hệ duy nhất tại mỗi địa 
điểm để giải đáp các thắc mắc, quan ngại hoặc khả năng phơi nhiễm. Người này cũng đóng vai 
trò là người liên lạc với SFDPH.  

• Lập kế hoạch mô tả chương trình của quý vị sẽ làm gì để tuân thủ các yêu cầu trong hướng dẫn 
này và trong bất kỳ Chỉ Thị hoặc Lệnh Y Tế có liên quan nào, bao gồm Chỉ Thị Y Tế số 2020-14, 
đối với các chương trình dành cho trẻ em và thanh thiếu niên, tại 
https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-directives.asp. 

o Cập nhật kế hoạch của quý vị thường xuyên để thể hiện những thay đổi trong hướng dẫn 
COVID-19 và tình hình lây truyền nội địa.  

o Chia sẻ kế hoạch của quý vị với nhân viên, gia đình và các thành viên khác của cộng đồng quý vị. 

• Thiết lập các quy trình bằng văn bản về việc trường học hoặc chương trình của quý vị sẽ làm gì nếu 
ai đó trong chương trình phơi nhiễm với COVID-19, có các triệu chứng của COVID-19 hoặc xét 
nghiệm dương tính với COVID-19. Vui lòng xem SFDPH’s Guide to COVID-19 Infections, Symptoms 
and Exposures at Schools and Programs for Children (Hướng Dẫn của SFDPH về Nguy Cơ Nhiễm 
Bệnh, Triệu Chứng và Phơi Nhiễm COVID-19 tại Trường Học và Chương Trình dành cho Trẻ Em.) 

• Các hãng sở phải tuân thủ các Tiêu Chuẩn Tạm Thời về Phòng Ngừa COVID-19 Khẩn Cấp của 
Cal/OSHA tại https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html.  

• Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em được cấp phép cũng phải tuân thủ các yêu cầu trong 
thông báo thông tin về nhà cung cấp của Sở Dịch Vụ Xã Hội California (California Department of 
Social Services, CDSS) và Phòng Cấp Phép Chăm Sóc Cộng Đồng (Community Care Licensing 
Division, CCLD).  

• Không loại trừ trẻ em và thanh thiếu niên mắc các loại bệnh trạng có thể làm tăng nguy cơ mắc 
COVID-19 mức độ nặng. Hãy để đội ngũ y tế chăm sóc sức khỏe của trẻ em và gia đình quyết 
định xem liệu việc để trẻ tham dự có an toàn hay không.  

Biển Báo Bắt Buộc. 
 Các chương trình phải dựng những biển báo sau:   

• Các phương pháp tốt nhất để phòng ngừa COVID-19   
Dựng ở tất cả các lối vào khu vực công cộng. 

• Get Vaccinated, SF! (Người Dân San Francisco Hãy Đi Tiêm Chủng!) 
Dựng biển báo trong phòng nghỉ của nhân viên và các khu vực khác dành cho nhân viên.  

Những biển báo này có nhiều kích thước và màu sắc khác nhau tại  
sf.gov/outreach-toolkit-coronavirus-covid-19. Bộ công cụ cũng có đa dạng các loại biển báo, áp phích và 
tờ thông tin về COVID-19. 

https://sfcdcp.org/school
https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-directives.asp
https://www.sfdph.org/dph/covid-19/schools-isolation-and-quarantine.asp
https://www.sfdph.org/dph/covid-19/schools-isolation-and-quarantine.asp
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
https://sf.gov/sites/default/files/2021-08/BestPractices-8.5x11-green-060921_0.pdf
https://sf.gov/sites/default/files/2021-06/GetVaccinated-white-8.5x11-060821.pdf
https://sf.gov/outreach-toolkit-coronavirus-covid-19
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Các chiến lược ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 

Khuyến khích tiêm chủng COVID-19. 

• Khuyến khích tiêm chủng COVID-19 cho nhân 
viên, tình nguyện viên, trẻ em đủ tuổi được tiêm 
chủng và các thành viên trong gia đình. 

• Hạn chế những khách thăm không thiết yếu chưa 
được tiêm chủng đầy đủ, bao gồm các tình 
nguyện viên và các hoạt động liên quan đến các 
nhóm bên ngoài. 

Đeo khẩu trang khi ở trong nhà. 
Khẩu trang có thể giúp không lây lan bệnh bằng cách giữ lại các giọt bắn đường hô hấp trước khi chúng có 
thể di chuyển trong không khí. Đó là chiến lược phòng ngừa cần thiết khi ở trong không gian trong nhà. 

• Tất cả mọi người từ 24 tháng tuổi trở lên đều phải đeo khẩu trang trong nhà, ngay cả khi họ đã 
được tiêm chủng đầy đủ COVID-19. Xây dựng quy định để thực thi các yêu cầu đeo khẩu trang. 
Nhân viên và tình nguyện viên phải đeo khẩu trang ngay cả khi trẻ em và thanh thiếu niên 
không có mặt.  

• Khẩu trang phải vừa khít và che kín miệng và mũi. Không được phép đeo khăn quàng cổ và các 
loại đồ che mặt lỏng lẻo khác. Khẩu trang không được có van thở ra. 

• Cung cấp khẩu trang cho những người quên mang theo khẩu trang của mình.  

• Không cần thiết phải đeo khẩu trang khi ra ngoài trời. Mọi người được khuyến khích đeo khẩu 
trang khi ở ngoài trời khi không thể giữ khoảng cách với những người không ở trong cùng hộ gia 
đình, ví dụ như các vận động viên ở đường biên trong các trận đấu hoặc khán giả trên khán đài. 

o Đảm bảo rằng trẻ em đeo khẩu trang không bị quá nóng trong thời tiết nóng.  

Các trường hợp được miễn yêu cầu đeo khẩu trang. 
• Trẻ em dưới 24 tháng tuổi không được đeo khẩu trang do có nguy cơ ngạt thở. 

• Những người bất tỉnh, đang ngủ hoặc không thể tự mình tháo khẩu trang. 

• Trong khi tham gia các hoạt động sau:  

o Các môn thể thao dưới nước, chẳng hạn như bơi lội, bóng nước hoặc lặn trong khi người 
tham gia ở dưới nước. Người tham gia phải đeo khẩu trang khi không ở dưới nước.  

o Đấu vật hoặc một số môn võ thuật nếu không thể đeo khẩu trang trong các trận đấu. Người 
tham gia phải đeo khẩu trang khi không hoạt động trong một trận đấu. 

o Nhảy cổ động hoặc cuộc thi thể dục trong các hoạt động như nhào lộn hoặc bay, trong hoàn 
cảnh mà khẩu trang có thể che khuất tầm nhìn. Người tham gia phải đeo khẩu trang vào 
những thời điểm khác. 

o Đối với nhạc cụ hơi (nhạc cụ hơi làm bằng gỗ, kèn đồng), có thể sử dụng vỏ bọc kèn khi 
mang hoặc không mang khẩu trang sửa đổi thiết kế (khẩu trang có khe hở để ngậm ống 
ngậm).  Bất cứ khi nào có thể, nên duy trì khoảng cách ít nhất 3 feet giữa các nhạc công. 

Tiêm chủng đầy đủ COVID-19 có 
nghĩa là gì? 

Một người được tiêm chủng đầy đủ nếu 
đã được ít nhất 2 tuần kể từ khi họ tiêm 
liều thứ hai của vắc-xin COVID-19 của 
Pfizer-BioNTech hoặc Moderna hoặc 
một liều vắc-xin Johnson & Johnson. 

https://sfcdcp.org/school


San Francisco Department of Public Health  
Updated 12/10/2021. Online at https://sfcdcp.org/school Page 5 of 16 

• Đối với tất cả các môn thể thao trong nhà khác không được đề cập ở trên, những người được 
tiêm vắc-xin đầy đủ cũng có thể tháo khẩu trang trong khi luyện tập nếu: 

o Tất cả thành viên của đội hoặc lớp (bao gồm huấn luyện viên, trợ lý và các nhân 
viên khác) đều được tiêm vắc-xin đầy đủ VÀ 

o Không thành viên nào của nhóm chưa được tiêm vắc-xin do tình trạng miễn trừ vì 
lý do y tế hoặc tôn giáo VÀ 

o Nhóm là một đội ổn định gồm các cá nhân gặp gỡ thường xuyên trong suốt một mùa 
giải (không bao gồm các sự kiện/chương trình hoặc buổi tập thử trong ngày) VÀ  

o Không có khách mời, khán giả hoặc người sử dụng khác xuất hiện trong không gian 
của buổi tập hoặc lớp học.  

o Phải đeo khẩu trang khi thi đấu với các đội hoặc nhóm khác.  

o Nếu có thành viên nào trong đội hoặc lớp chưa được tiêm vắc-xin, mọi người phải luôn đeo 
khẩu trang.  

o Phải xác minh, ghi lại và cung cấp tình trạng tiêm chủng của tất cả cá nhân cho SFDPH khi có 
yêu cầu.  

• Các trường hợp y tế được miễn trừ quy định đeo khẩu trang yêu cầu phải có giấy hoặc tài liệu 
khác từ bác sĩ, y tá hoặc chuyên gia y tế được cấp phép hành nghề theo giấy phép của bác sĩ. 
Không chấp nhận giấy tự chứng thực và giấy chứng thực của phụ huynh để được miễn trừ đeo 
khẩu trang.  

• Những người có lý do y tế được miễn trừ quy định đeo khẩu trang phải đeo tấm chắn giọt bắn có 
miếng vải ở phía dưới hoặc vật dụng thay thế không hạn chế khác nếu tình trạng của họ cho phép. 

• Trong một số trường hợp hạn chế không thể đeo khẩu trang vì lý do giảng dạy hoặc phát triển 
(ví dụ: giao tiếp với trẻ nhỏ hoặc những người có nhu cầu đặc biệt), có thể sử dụng tấm chắn 
giọt bắn có tấm vải thay cho khẩu trang nếu người đeo duy trì khoảng cách vật lý với những 
người khác. Phải đeo khẩu trang vào những thời điểm khác. 

Để biết thêm thông tin về các trường hợp miễn trừ quy định đeo khẩu trang, vui lòng xem CDPH Face 
Mask guidance (Hướng dẫn về Đeo Khẩu Trang của Sở Y Tế Công Cộng California (California Department 
of Public Health, CDPH)), CDPH Face Masks Questions and Answers (Hỏi và Giải Đáp về Quy Định Đeo 
Khẩu Trang của CDPH), CDPH TK-12 guidance (Hướng dẫn của CDPH dành cho Trường Học Các Cấp từ 
Mẫu Giáo Chuyển Tiếp - Lớp 12), CDPH Schools Questions and Answers (Hỏi và Giải Đáp về Trường Học 
theo Quy Định của CDPH) và San Francisco Health Order C19-07 (Lệnh Y Tế San Francisco C19-07).  

https://sfcdcp.org/school
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Face-Coverings-QA.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Schools-FAQ.aspx
https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-healthorders.asp
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Xét Nghiệm. 
Xét nghiệm là phương pháp hiệu quả nhất khi mọi người có nhiều khả năng bị nhiễm bệnh hơn, chẳng 
hạn như sau khi tiếp xúc gần với người mắc bệnh COVID-19, với các hoạt động có nguy cơ cao hơn như 
thể thao trong nhà và khi mức độ lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng cao. Xét nghiệm sẽ ít hiệu quả 
hơn khi khả năng lây nhiễm thấp, ví dụ như đối với những người được tiêm chủng đầy đủ phòng 
COVID-19, với các hoạt động có nguy cơ thấp như các hoạt động trong lớp học và khi mức độ lây nhiễm 
COVID-19 trong cộng đồng thấp.  

• SFDPH yêu cầu thực hiện xét nghiệm cho những người tham gia và nhân viên không được tiêm 
chủng đầy đủ phòng ngừa COVID-19 trong các môn thể thao trong nhà tiếp xúc nhiều được miễn 
trừ quy định đeo khẩu trang tại tất cả địa điểm. Các môn thể thao này bao gồm: bóng nước, đấu 
vật và một số môn võ thuật có đấu tập. Vui lòng xem các trường hợp được miễn đeo khẩu trang.  

o Phải thực hiện xét nghiệm phản ứng chuỗi polymerase (Polemerase Chain Reaction, PCR), 
xét nghiệm khuếch đại axit nucleic (Nucleic Acid Amplification Test, NAAT) hoặc xét nghiệm 
kháng nguyên hàng tuần.  

o Nếu người tham gia từ chối xét nghiệm, họ không được tham gia môn thể thao này.  

o Nhân viên chưa được tiêm chủng phải ký vào tờ thông tin chia sẻ kết quả xét nghiệm với 
nhà trường hoặc chương trình hoặc cam kết thông báo cho nhà trường hoặc chương trình 
trong vòng 1 giờ khi có kết quả dương tính hoặc không kết luận được và trong vòng 24 giờ 
kể từ khi có kết quả âm tính.  

• CDPH cũng khuyến cáo đối với các địa điểm trường học, xét nghiệm hàng tuần đối với trẻ em và 
thanh thiếu niên trong các hoạt động trong nhà không thể đeo khẩu trang, bất kể tình trạng 
tiêm chủng. Khuyến cáo này áp dụng cho tất cả các chương trình và hoạt động diễn ra tại địa 
điểm trường học, ngay cả khi hoạt động đó không được nhà trường giám sát hoặc quản lý.  Để 
biết thêm thông tin, xem Hướng Dẫn dành cho Trường Học Các Cấp Từ mẫu Giáo Đến Lớp 12 
của CDPH. Các trường học và chương trình dành cho trẻ em và thanh thiếu niên phải tuân thủ 
những yêu cầu xét nghiệm đối với các hoạt động trong nhà kèm theo những trường hợp miễn 
đeo khẩu trang không muộn hơn ngày 27 tháng 9 năm 2021. 

https://sfcdcp.org/school
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Schools-FAQ.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Schools-FAQ.aspx
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Sơ đồ tóm tắt về các yêu cầu xét nghiệm kết hợp đối với các hoạt động kèm theo 
những trường hợp được miễn đeo khẩu trang 

Hoạt Động 
Không liên kết với 

trường học 

Tại trường học hoặc được giám 
sát/tổ chức bởi nhà trường  
(ngay cả khi không phải trong 

giờ học) 

Tiếp xúc trong nhà ở mức thấp 
hoặc trung bình:  

• Bơi lội và lặn; 

• Cổ vũ thi đấu hoặc thể dục 
dụng cụ nếu không đeo 
khẩu trang;  

• Nhạc cụ hơi nếu không có 
nắp che/vỏ bọc kèn và giữ 
khoảng cách 3 foot. 

Không bắt buộc. Tất cả những người tham gia, 
nhân viên và tình nguyện viên 
chưa được tiêm chủng đầy đủ 
phải được xét nghiệm ít nhất 
một lần một tuần (PCR/NAAT 
hoặc kháng nguyên). 

 

Tiếp xúc trong nhà ở mức cao: 

• Bóng nước; 

• Đấu vật, nếu không đeo 
khẩu trang; 

• Một số môn võ thuật có 
đấu tập, nếu không đeo 
khẩu trang. 

 

Tất cả những người 
tham gia, nhân viên 
và tình nguyện viên 
chưa được tiêm 
chủng đầy đủ phải 
được xét nghiệm ít 
nhất một lần một 
tuần (PCR/NAAT 
hoặc kháng 
nguyên). 
 

Tất cả những người tham gia, 
nhân viên và tình nguyện viên 
chưa được tiêm chủng đầy đủ 
phải được xét nghiệm ít nhất 
một lần một tuần (PCR/NAAT 
hoặc kháng nguyên). 

 

Cải thiện không gian thông gió và không gian sử dụng ngoài trời. 
Tăng cường lưu thông không khí ngoài trời làm giảm nguy cơ nhiễm bệnh bằng cách “làm loãng” bất kỳ 
giọt bắn nhiễm bệnh nào từ đường hô hấp với không khí ngoài trời. Ở môi trường ngoài trời thì nguy cơ 
mắc thấp hơn. 

Không gian ngoài trời. 

• Tổ chức càng nhiều hoạt động ngoài trời càng tốt, đặc biệt là dùng đồ ăn nhẹ/bữa chính và các 
hoạt động thể dục. 

• Các công trình ngoài trời phải tuân thủ các hướng dẫn thông gió của SFDPH cho các công trình 
ngoài trời, tại https://www.sfdph.org/dph/files/ig/Guidance-Shared-Outdoor-Spaces.pdf.   

Không gian trong nhà. 
Thông gió tốt làm giảm số lượng các giọt bắn qua đường hô hấp trong không khí bằng cách thay thế 
không khí trong nhà với không khí trong lành và/hoặc lọc các giọt bắn ra khỏi không khí. Đây là một biện 
pháp quan trọng khác để ngăn chặn COVID-19.  

Trong các vụ cháy rừng hoặc những thời điểm khác khi chất lượng không khí kém, hãy ưu tiên duy trì 
chất lượng không khí trong nhà tốt cho sức khỏe. Chương trình của quý vị có thể vẫn tiếp tục ngay cả 
khi quý vị cần đóng cửa sổ hoặc giảm lượng hấp thụ không khí ngoài trời bằng cách sử dụng hệ thống 
thông gió trong những thời điểm này. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa khác, đặc biệt là đeo 

https://sfcdcp.org/school
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/Guidance-Shared-Outdoor-Spaces.pdf
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khẩu trang. Máy làm sạch không khí di động (Máy lọc không khí hiệu suất cao (High-Efficiency 
Particulate Air, HEPA)) có thể giúp ích cho quý vị.  

Xem CDPH Ventilation Guidance (Hướng Dẫn Thông Khí của CDPH). Các khuyến nghị chung bao gồm:   

• Mở cửa sổ để tăng thông gió tự nhiên với không khí 
ngoài trời khi đảm bảo được sức khỏe và an toàn. 
Để cửa phòng hơi mở để tăng cường lưu thông không 
khí từ ngoài vào phòng.  

• Nếu cửa sổ mở sẽ có nguy cơ khiến trẻ em rơi ngã, 
hãy sử dụng khóa cửa sổ để cửa sổ không mở quá 
4 inch hoặc các thiết bị an toàn khác để tránh rơi ngã. 

• Không kê hoặc dùng nêm để mở cửa phòng cháy. Tiếp tục tuân thủ các yêu cầu về phòng cháy 
và an toàn cho tòa nhà.  

• Nếu tòa nhà của quý vị có hệ thống Hệ Thống Sưởi Ấm, Thông Gió và Điều Hoà Không Khí 
(Heating, Ventilation, and Air Conditioning, HVAC) (còn được gọi là thông gió cơ học, không khí 
cưỡng bức hoặc không khí trung tâm),  

o Nhờ chuyên gia kiểm tra hệ thống HVAC của quý vị để đảm bảo rằng hệ thống đang hoạt 
động bình thường.   

o Mở van điều tiết gió ngoài trời và đóng van điều tiết tuần hoàn (“bộ tiết kiệm”). Bằng cách 
đó, sẽ tối đa hóa lượng không khí ngoài trời mà hệ thống HVAC tiếp nhận và giảm thiểu 
lượng không khí trong nhà được tuần hoàn. 

o Nếu quý vị có thể sử dụng các thiết bị lọc không khí hiệu suất cao hơn mà không làm giảm 
luồng không khí hoặc làm hỏng hệ thống HVAC của quý vị, hãy sử dụng thiết bị lọc không 
khí định mức có Giá Trị Báo Cáo Hiệu Suất Tối Thiểu (Minimum Efficiency Reporting Value, 
MERV) là 13 trở lên hoặc tốt hơn. 

o Tắt “bộ điều khiển thông gió theo nhu cầu” để quạt liên tục chạy ngay cả khi phòng không 
cần làm ấm hoặc làm mát.  

o Nếu hệ thống HVAC của quý vị có bộ hẹn giờ, hãy thiết lập bộ hẹn giờ ít nhất 1-2 giờ trước 
khi mở cửa tòa nhà đến 2-3 giờ sau khi mọi người đã rời khỏi tòa nhà, bao gồm cả nhân 
viên bảo vệ.  

• Xem xét sử dụng máy làm sạch không khí di động (“Máy lọc HEPA”). 

• Nếu chương trình của quý vị sử dụng quạt, hãy điều chỉnh hướng của quạt để không khí không 
thổi từ không gian của người này sang không gian của người khác.  

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: 

• https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/ventilation.html 

• https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-
Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx 

https://sfcdcp.org/school
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/ventilation.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx
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Hãy ở nhà khi bị bệnh/kiểm tra triệu chứng tại nhà.  
Việc hỏi mọi người về các triệu chứng sau khi họ đến không hiệu quả lắm trong việc phòng ngừa 
COVID-19 trong chương trình. Điều quan trọng hơn là yêu cầu mọi người ở nhà nếu họ bị bệnh.  

Đảm bảo rằng nhân viên, tình nguyện viên và gia đình của trẻ biết các triệu chứng của COVID-19.   
Yêu cầu mọi người ở nhà khi họ bị bệnh. 

• Cung cấp danh sách các triệu chứng COVID-19 cho nhân viên, tình nguyện viên và gia đình của 
trẻ. Đảm bảo họ biết rằng họ phải ở nhà nếu họ có các triệu chứng. Các trường học và chương 
trình không cần phải xác nhận rằng mọi người đã xem xét biểu mẫu mỗi ngày hoặc thu thập 
câu trả lời cho các câu hỏi.  

SFDPH đã tạo một tài liệu mẫu phân phát cho các gia đình,  
For Parents and Guardians: COVID-19 Symptom and Exposure Check (Dành Cho Phụ Huynh và 
Người Giám Hộ: Triệu Chứng COVID-19 và Kiểm Tra Phơi Nhiễm), tại sfcdcp.org/school . 

• Khuyến khích các thành viên gia đình của trẻ và nhân viên đi xét nghiệm ngay nếu họ có các 
triệu chứng mắc COVID-19. Điều này sẽ làm giảm nguy cơ lây nhiễm bệnh sang những người 
trong trường học hoặc chương trình của quý vị.  

• SFDPH không khuyến nghị kiểm tra nhiệt độ. 

Khuyến khích nhân viên, trẻ em và thanh thiếu niên chưa được tiêm chủng đầy đủ phòng 
COVID-19 thực hiện cách ly và xét nghiệm sau khi đi du lịch theo khuyến nghị của Trung Tâm 
Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (Centers for Disease Control and Prevention, CDC). 

• SFDPH khuyến nghị, nhưng không yêu cầu, nhân viên và học sinh tuân theo các khuyến nghị của 
CDC về việc đi lại tại 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html. 

• Các chương trình có thể yêu cầu nhân viên và học sinh chưa được tiêm chủng đầy đủ phòng 
COVID-19 phải đợi kết thúc thời gian cách ly theo khuyến nghị của CDC trước khi quay lại 
chương trình sau khi đi du lịch. 

Vệ sinh tay: Tuân theo các quy trình trước khi xuất hiện COVID. 
Khử trùng định kỳ để ngăn ngừa COVID-19 không còn được khuyến khích cho các chương trình dành cho 
trẻ em và thanh thiếu niên. Các loại bề mặt không phải là đường lây truyền vi-rút đáng kể. 

• Tuân thủ các biện pháp phòng ngừa y tế toàn dân trước khi xuất hiện COVID-19 khi rửa tay. 
Không bắt buộc rửa tay thường xuyên hơn để phòng ngừa COVID-19. 
https://cchp.ucsf.edu/sites/g/files/tkssra181/f/standardprecen020305_adr.pdf. 

• Rửa tay bằng xà phòng hiệu quả hơn nước rửa tay. Không bắt buộc phải dùng nước rửa tay nếu 
mọi người có thể dễ dàng rửa tay bằng xà phòng và nước tại bồn rửa tay. 

• Để nước rửa tay xa tầm tay trẻ nhỏ và giám sát việc sử dụng nước rửa tay.  
o Sở Y Tế Công Cộng California (CDPH) không khuyến nghị dùng nước rửa tay cho trẻ em 

dưới 24 tháng tuổi.  

o Gọi tới Cơ Quan Kiểm Soát Chất Độc theo số 1-800-222-1222 nếu trẻ nuốt phải dung dịch 
sát khuẩn tay. 

https://sfcdcp.org/school
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/Parent-Guardian-Health-Check-Handout.pdf
https://sfcdcp.org/school
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html
https://cchp.ucsf.edu/sites/g/files/tkssra181/f/standardprecen020305_adr.pdf
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Làm sạch và khử trùng: Thực hiện theo các quy trình trước khi xuất hiện COVID trừ 
khi có ca nhiễm COVID-19. 
Khử trùng định kỳ để ngăn ngừa COVID-19 không còn được khuyến khích cho các chương trình dành cho 
trẻ em và thanh thiếu niên. Các bề mặt nhiễm bẩn không được cho là đường lây truyền vi-rút đáng kể. 

• Làm sạch các bề mặt thường xuyên tiếp xúc hàng ngày.  

• Không cần làm sạch các vật liệu làm từ giấy như sách và tạp chí giữa các lần sử dụng. 

• Không cần làm sạch và khử trùng các sân chơi ngoài trời giữa các lần sử dụng của các nhóm.  

Chỉ khuyến nghị khử trùng thêm nếu có một người nhiễm COVID-19 trong vòng 24 giờ qua; làm sạch VÀ 
khử trùng các không gian nơi người đó có mặt trong thời gian đó. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html. 

Không bắt buộc phải thực hiện giãn cách. 
Giãn cách làm giảm nguy cơ nhiễm COVID-19 từ các giọt bắn đường hô hấp. Giãn cách không quan 
trọng bằng việc mọi người đeo khẩu trang, tỷ lệ tiêm chủng cao và mức độ lây lan của COVID-19 thấp.  

Việc thực hiện giãn cách không còn cần thiết, ngoại trừ trong trường hợp có sử dụng các nhạc cụ hơi 
trong nhà (trừ khi học sinh được xét nghiệm hàng tuần). SFDPH không khuyến nghị thực hiện giãn cách 
nếu làm hạn chế việc đăng ký đầy đủ. Các chương trình chọn phương pháp giãn cách để giảm hơn nữa 
nguy cơ nhiễm COVID-19 phải:  

• Ưu tiên việc đăng ký đầy đủ hơn so với việc giãn cách.  

• Cân bằng việc áp dụng giãn cách giữa trẻ nhỏ với nhu cầu phát 
triển và tình cảm xã hội của nhóm tuổi này. 

• Cân nhắc sử dụng chiến lược giãn cách cho các hoạt động có nguy 
cơ cao hơn, thay vì giãn cách suốt cả ngày, ví dụ:  

o Trong khi nhảy múa, tập thể dục hoặc ca hát.  

o Khi trẻ chưa được tiêm chủng sẽ không đeo khẩu trang, ví dụ 
như trong bữa ăn và giờ ngủ trưa. 

o Cho trẻ nằm theo hướng từ đầu tới chân trong giờ ngủ trưa 
(xem hình minh họa).  

• Trong nhiều trường hợp, việc thực hiện các hoạt động có nguy cơ cao ở ngoài trời sẽ làm giảm 
nguy cơ mắc COVID-19 hơn là thực hiện giãn cách ở trong nhà.  

Không bắt buộc tập hợp theo nhóm. 
Nhóm thuần tập là một nhóm nhỏ, ổn định, có cùng nhân viên và trẻ em mỗi ngày. Giữ mọi người trong 
nhóm làm giảm nguy cơ phơi nhiễm của họ bằng cách hạn chế số lượng người mà họ tương tác. Phương 
pháp này ít quan trọng hơn khi mức độ lây nhiễm trong cộng đồng thấp. 

SFDPH không khuyến nghị tập hợp theo nhóm nếu làm hạn chế việc đăng ký đầy đủ. Các chương trình 
nên ưu tiên tuyển sinh đầy đủ hơn là tập hợp theo nhóm nghiêm ngặt. 

• Nhân viên và tình nguyện viên có thể làm việc với nhiều nhóm.  

• Trẻ em có thể tham gia nhiều hơn một nhóm mỗi ngày.  

o Ví dụ, một trẻ có thể ở cùng một nhóm quen trong hầu hết thời gian trong ngày, cũng có 
thể tham gia một buổi tự chọn nấu ăn và lựa chọn giữa hoạt động nghệ thuật và thủ công, 
khiêu vũ hoặc các hoạt động thể thao vào buổi chiều.  

https://sfcdcp.org/school
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• Cho phép tổ chức các chương trình trong một ngày và các chương trình ngẫu nhiên. Các chương 
trình có thể thêm trẻ em và thanh thiếu niên mới vào bất kỳ lúc nào.  

• Không giới hạn số lượng thành viên nhóm tối đa. 

• Các chương trình có thể xem xét vị trí được chỉ định, ghi lại những người ngồi cạnh nhau trong 
bữa ăn chính và bữa ăn nhẹ, và áp dụng các cách khác để theo dõi những người ở trong phạm vi 
6 foot với nhau mỗi ngày. 

Thể thao, khiêu vũ, nhạc cụ hơi, ca hát và các hoạt động liên quan 

Thể thao, khiêu vũ và các hoạt động liên quan đến ca hát, hát cầu kinh, reo hò cổ vũ và chơi nhạc cụ hơi 
có nguy cơ mắc COVID-19 cao hơn vì mọi người hít vào nhiều không khí hơn và thở ra mạnh hơn khi thực 
hiện các hoạt động này. Rủi ro trong nhà cao hơn nhiều so với ngoài trời và cao hơn nếu không đeo khẩu 
trang. 

• Các hoạt động này được phép thực hiện ở ngoài trời.  

• Bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ở trong nhà, ngoại trừ các hoạt động và tình huống được quy 
định trong những trường hợp miễn quy định đeo khẩu trang ở trên.  

Thực hiện xét nghiệm đối với các hoạt động trong nhà được miễn đeo khẩu trang. 
• Các hoạt động trong nhà được miễn yêu cầu đeo khẩu trang hiện được phép tổ chức ở trong 

nhà nhưng yêu cầu phải thực hiện xét nghiệm COVID-19 thường xuyên (Xem phần Xét Nghiệm). 

• Có thể chơi nhạc cụ hơi trong nhà bằng một trong các cách sau: 

o  Vỏ bọc kèn VÀ giữ khoảng cách 3 foot, hoặc 

o Xét nghiệm COVID-19 đối với tất cả những người tham gia (Xem phần Xét Nghiệm). 

Báo cáo và thông báo các ca mắc COVID-19. 
Trường học, chương trình và nhà tổ chức sự kiện phải: 

1. Thông báo cho SFDPH về các kết quả xét nghiệm dương tính trong vòng 1 giờ, cho dù được phát 
hiện trong quá trình xét nghiệm tại chỗ hay thông báo cho nhóm hoặc nhà tổ chức.  

2. Xác định và thông báo cho những người tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19, bao gồm các 
nhóm hoặc trọng tài khác, trong vòng 1 ngày làm việc. 

3. Nếu được một nhóm khác thông báo về một ca dương tính, hãy xác định và thông báo cho 
những người tiếp xúc gần trong nhóm, đồng thời thông báo cho SFDPH về nguy cơ phơi nhiễm 

tại cases.schools@sfdph.org.  

4. Các liên đoàn và giải đấu/sự kiện nhiều đội tuyển tham gia phải thiết lập các quy trình 
thông báo cho các đội tuyển và trọng tài khác về ca dương tính với COVID-19 trong quá 
trình thi đấu. 

Các bước hành động bổ sung để giảm nguy cơ mắc COVID-19 với các hoạt động có 
nguy cơ cao hơn. 

Thực hiện đeo khẩu trang trong nhà: 
o Thực hiện các yêu cầu về đeo khẩu trang đối với tình nguyện viên và khán giả cũng như 

những người tham gia và nhân viên.  

https://sfcdcp.org/school
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o Bắt buộc phải đeo khẩu trang trong nhà đối với cuộc thi đấu và biểu diễn trong nhà, phù 
hợp với CDPH Guidance for the Use of Face Coverings (Hướng dẫn về Đeo Khẩu Trang của 
CDPH) và Health Orders (Sắc Lệnh Y Tế) của San Francisco. 

o Mọi người được khuyến khích đeo khẩu trang khi ở ngoài trời khi không thể giữ khoảng cách 
với những người không ở trong cùng hộ gia đình, ví dụ như các vận động viên ở đường biên 
hoặc khán giả trên khán đài.  

Đặc biệt khuyến khích hoặc yêu cầu tiêm chủng COVID-19. 
Đặc biệt khuyến khích tiêm chủng COVID-19 đối với tất cả những người tham gia đủ tuổi đủ điều kiện 
tiêm chủng, cũng như huấn luyện viên, nhân viên và tình nguyện viên.  

Nếu mọi người trong liên đoàn của quý vị được tiêm chủng đầy đủ sẽ làm giảm đáng kể nguy cơ lây 
truyền vi-rút giữa các đồng đội và giữa các đội tuyển, đồng thời sẽ bảo vệ các đội tuyển khỏi mắc bệnh 
nặng, nhập viện và tử vong. Điều đó cũng sẽ làm giảm gián đoạn trong các hoạt động của đội tuyển, vì 
những người được tiêm chủng đầy đủ không bắt buộc phải cách ly nếu họ tiếp xúc gần với ca mắc 
COVID-19. 

• Khuyến khích các liên đoàn, đội tuyển và giải đấu/sự kiện yêu cầu tất cả những người tham gia 
và nhân viên đủ điều kiện phải được tiêm chủng đầy đủ để phòng COVID-19. 

• Khi nguy cơ lây truyền cao, hãy cân nhắc hủy bỏ các môn thể thao có nguy cơ cao và các hoạt 
động ngoại khóa trừ khi tất cả những người tham gia đều được tiêm chủng đầy đủ, theo khuyến 
cáo trong Hướng Dẫn về Phòng Ngừa COVID-19 tại Trường Học của CDC. 

Thực hiện các hoạt động có rủi ro cao hơn ở ngoài trời khi có thể. 
• Tập thể dục, điều hòa thể chất và rèn luyện, bao gồm cả tập luyện và thi đấu. 

• Cổ vũ, biểu diễn nguy hiểm, đội diễn tập, v.v. 

• Nhạc cụ thuộc bộ hơi. 

• Hợp xướng hoặc bất kỳ hình thức ca hát nào. 

• Kịch và khiêu vũ. 

Ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 ra ngoài sân vận động. 

• Nhắc nhở những người tham gia và gia đình họ rằng COVID-19 thường lây lan ngoài sân vận 
động, đặc biệt là trong các tình huống khi các nhóm mất cảnh giác và ăn uống hoặc giao lưu 
cùng nhau mà không đeo khẩu trang (tiệc sau trận đấu, phòng thay đồ, đi xe chung). 

• Phòng thay đồ có nguy cơ rủi ro cao vì thường đông đúc và thông gió kém. 

o Yêu cầu càng nhiều người chơi mặc sẵn quần áo thi đấu đến càng tốt. 

o Chỉ sử dụng phòng thay đồ để thay đồ hoặc sử dụng phòng vệ sinh. Không sử dụng phòng 
thay đồ để huấn luyện cho các cuộc trao đổi trước, giữa giờ và sau trận đấu. 

o Tránh để các đội khác nhau sử dụng phòng thay đồ cùng một lúc. 

o Đảm bảo đeo khẩu trang trong phòng thay đồ. 

o Cân nhắc đóng vòi hoa sen, vì không thể đeo khẩu trang khi tắm và để giảm thời gian ở 
trong phòng thay đồ. 

• Làm theo hướng dẫn bên dưới khi sử dụng chung phương tiện đi lại. 

https://sfcdcp.org/school
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-healthorders.asp
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html#indicators


San Francisco Department of Public Health  
Updated 12/10/2021. Online at https://sfcdcp.org/school Page 13 of 16 

Đi lại. 

• Khi đi qua đêm, các thành viên trong đội tuyển không ở cùng một hộ gia đình nên ngủ trong các 
phòng riêng biệt hoặc theo đội tuyển khi khả thi. Luôn đeo khẩu trang bất cứ khi nào đến 
phòng khách sạn của các thành viên khác.  

• Không khuyến khích giao lưu với các đội tuyển khác. 

• Các đội tuyển đi ra ngoài tiểu bang hoặc bên ngoài Vùng Vịnh được khuyến khích tuân theo các 
khuyến nghị của CDC về cách ly sau khi đi du lịch. 

Tình Huống Cụ Thể 

Phương Tiện Đi Lại. 
Vì các phương tiện có không gian kín, hẹp không cho phép giữ khoảng cách vật lý nên chúng làm tăng 
nguy cơ lây truyền COVID-19. Đi xe đạp và đi bộ có rủi ro thấp hơn so với đi chung các phương tiện. 

• Xe chung và đi chung xe: 

o Đề nghị nhân viên và gia đình cố gắng đi chung xe với cùng một nhóm cố định.  

o Mở cửa sổ và bật quạt trên cao, hướng về phía không khí ngoài trời.  

o Coi xe như một không gian trong nhà: mọi người ngồi trong xe nên đeo khẩu trang. 

• Xe Buýt và Xe Khách: 

o Tất cả mọi người đi xe buýt, kể cả tài xế đều phải đeo khẩu trang. Tài xế xe buýt nên mang 
theo khẩu trang để phòng trường hợp trẻ em hoặc thanh thiếu niên quên mang khẩu trang.  

o Giữ khoảng cách tối đa giữa những người ở các hộ gia đình khác nhau chưa được tiêm 
chủng phòng COVID-19.  

o Giữ cửa sổ xe mở khi điều kiện thời tiết và sự an toàn cho phép.  

o Bật quạt trên cao, hướng về phía không khí ngoài trời. 

o Nếu sử dụng nhiều phương tiện, chẳng hạn như đối với một đội thể thao, hãy để cùng 
nhóm người đi cùng nhau mỗi lần và cố gắng chỉ định các nhóm đã tương tác với nhau đi 
cùng một phương tiện (ví dụ: nhóm giàu kinh nghiệm với nhóm ít kinh nghiệm, nhóm tấn 
công với nhóm phòng thủ)  

o Không bắt buộc khử trùng phòng COVID-19 trừ khi ai đó mắc COVID-19 đã sử dụng xe buýt 
trong vòng 24 giờ qua.  

o Quý vị không cần phải hỏi người đi xe về các triệu chứng và nguy cơ phơi nhiễm trước khi 
cho họ lên xe.  

• Nhóm Học Sinh Đi Bộ Đến Trường Có Người Lớn Đi Kèm: 

o Ưu tiên an toàn cho người đi bộ.  

o Lưu giữ hồ sơ về nhân viên và trẻ em trong nhóm học sinh đi bộ đến trường có người lớn đi 
kèm mỗi ngày.  

o Không cần làm sạch các thiết bị ngoài trời như dây đi bộ. Thay vào đó, hãy yêu cầu trẻ em 
và nhân viên rửa hoặc vệ sinh tay của mình trước khi chạm vào thiết bị.  

• Phương tiện công cộng: 

https://sfcdcp.org/school
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o Mọi người đều phải đeo khẩu trang khi đi phương tiện công cộng hoặc ở các trạm trung 
chuyển (ga tàu, ga tàu điện ngầm), ngay cả khi họ đã được tiêm chủng đầy đủ, theo yêu cầu 
của sắc lệnh y tế San Francisco, CDPH và CDC.  

Bữa chính và bữa ăn nhẹ. 
Ăn uống chung có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao hơn vì mọi người phải tháo khẩu trang để ăn. Trẻ em 
thường ăn bằng tay và mọi người thường dùng tay chạm vào miệng khi ăn. Ngoài ra, các bữa ăn thường 
được coi là thời gian để trò chuyện cùng nhau, điều này càng làm tăng nguy cơ, đặc biệt nếu họ phải nói 
to thì mới nghe được.  

• Ăn ngoài trời khi không gian và thời tiết cho phép. 

• Tạo điều kiện giãn cách cho trẻ chưa được tiêm chủng trong bữa ăn. Ví dụ, các chương trình có 
thể di chuyển bàn hoặc sử dụng thẻ tên để tạo khoảng cách thích hợp giữa các trẻ em. 

• Cho phép tổ chức các bữa ăn kiểu gia đình. Không cần phải đóng gói bữa ăn theo từng đĩa hoặc túi.  

• Cân nhắc việc bắt đầu bữa trưa với thời gian ăn trong im lặng, sau đó là thời gian trò chuyện, để 
ngăn cản việc nói chuyện trong khi không đeo khẩu trang.  

Những câu hỏi thường gặp: Hoạt động được phép 

• Phụ huynh và người chăm sóc có thể vào tòa nhà để đón và trả trẻ, ngay cả khi họ chưa được 
tiêm chủng đầy đủ phòng COVID-19.  

• Những nhà trị liệu không phải là nhân viên nhưng cung cấp dịch vụ trực tiếp tại chỗ cho trẻ em, 
chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ Phân Tích Hành Vi Ứng Dụng (Applied Behavior Analysis, 
ABA), nhà vận động trị liệu và nhà vật lý trị liệu nên được phép cung cấp dịch vụ. Các nhà cung 
cấp dịch vụ cũng được phép có mặt trực tiếp để kiểm tra thị lực, thính lực và nha khoa.  

• Được phép tổ chức lễ hội, buổi biểu diễn và các sự kiện khác liên quan đến gia đình; các chuyến 
du lịch; và những sự kiện tham quan tự do. Duy trì ghi chép về tất cả những người tham dự. 
Điều này sẽ hữu ích nếu một người nào đó tại sự kiện, chuyến tham quan hoặc tham quan tự do 
sau đó có kết quả dương tính với COVID-19.  

• Có thể sử dụng vòi uống nước.  

• Trẻ em và thanh thiếu niên có thể dùng chung đồ chơi, máy tính, sách, trò chơi, khu vui chơi và 
thảm.  

• Cho phép tổ chức các bữa ăn kiểu gia đình.  

• Trẻ em được phép đánh răng. CDC khuyến cáo rằng các nhân viên tham gia hoạt động đánh răng 
phải được tiêm chủng đầy đủ COVID-19. 

• Tất cả các hạn chế về các chuyến đi thực tế đã được xóa bỏ. Quý vị có thể tham gia các chuyến 
đi thực tế đến các địa điểm ngoài trời hoặc trong nhà. Quý vị có thể đi xe chung hoặc phương 
tiện công cộng. Trẻ em, nhân viên và tình nguyện viên phải đeo khẩu trang trong các chuyến đi 
thực tế. 

• Quý vị có thể tiếp tục các cuộc diễn tập phòng cháy chữa cháy.  

• Quý vị có thể tổ chức các sự kiện lớn như hội họp và khiêu vũ miễn là tuân thủ các hướng dẫn 
của thành phố. Nếu tổ chức các sự kiện lớn, vui lòng tuân thủ các khuyến cáo của CDPH về cách 
giảm thiểu nguy cơ lây truyền; ví dụ: bằng cách yêu cầu tiêm chủng cho tất cả những người 

https://sfcdcp.org/school
https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07-Mega-and-Large-Event-Chart.pdf
https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07-Mega-and-Large-Event-Chart.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Schools-FAQ.aspx


San Francisco Department of Public Health  
Updated 12/10/2021. Online at https://sfcdcp.org/school Page 15 of 16 

tham dự đủ điều kiện, tổ chức các sự kiện ngoài trời khi có thể, lập kế hoạch làm thế nào để xác 
định những người có tiếp xúc gần, v.v. 

Phải làm gì khi ai đó có các triệu chứng, nhiễm bệnh hoặc phơi nhiễm 

COVID-19 

Khi nhân viên, trẻ em hoặc thanh thiếu niên có các triệu chứng mắc COVID-19 khi 
đang ở cơ sở. 

• Nếu có phương pháp xét nghiệm kháng nguyên nhanh tại chỗ, hãy đề nghị xét nghiệm cho 
người có triệu chứng.  

o Nếu kết quả xét nghiệm âm tính, người đó có thể ở lại trường hoặc chương trình nếu họ 
cảm thấy có đủ sức khỏe. Không cần thực hiện xét nghiệm PCR/NAAT để xác nhận kết quả. 

o Nếu kết quả xét nghiệm dương tính, hãy thực hiện theo các chỉ dẫn trong Guide to COVID-19 
Infections, Symptoms and Exposures at Schools and Programs for Children (Hướng Dẫn về Nguy 
Cơ Nhiễm Bệnh, Triệu Chứng và Phơi Nhiễm COVID-19 tại Trường Học và Chương Trình dành 
cho Trẻ Em).  

• Nếu không có phương pháp xét nghiệm kháng nguyên nhanh tại cơ sở, hoặc trẻ đó hoặc cha mẹ 
của trẻ từ chối xét nghiệm,  

o Nhân Viên phải thông báo cho cấp trên của họ và rời khỏi nơi làm việc ngay khi họ có thể. 

o  Đưa trẻ em và thanh thiếu niên bị bệnh về nhà. Giữ trẻ em đợi người đến đón trong một 
không gian cách ly riêng. Đảm bảo rằng trẻ luôn đeo khẩu trang. 

• Khi phụ huynh hoặc người giám hộ đến đón trẻ, hãy yêu cầu trẻ đi ra ngoài để gặp họ, nếu có 
thể, thay vì để phụ huynh hoặc người giám hộ vào tòa nhà. Phụ huynh hoặc người giám hộ cũng 
có thể bị nhiễm COVID-19, vì trẻ em thường bị nhiễm bệnh từ một người lớn chưa được tiêm 
chủng trong nhà của trẻ. 

Khi ai đó báo cáo kết quả xét nghiệm dương tính, các triệu chứng hoặc khả năng 
phơi nhiễm với COVID-19.  

• Vui lòng xem Guide to COVID-19 Infections, Symptoms and Exposures at Schools and Programs 
for Children (Hướng Dẫn về Nhiễm Trùng, Triệu Chứng và Phơi Nhiễm COVID-19 tại Trường Học 
và Chương Trình dành cho Trẻ Em) để biết phải làm gì nếu một người nào đó ở trường có kết 
quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, báo cáo các triệu chứng của COVID-19 hoặc tiếp xúc 
gần với người mắc COVID-19. 

• Quý vị phải báo cáo các ca mắc COVID-19 cho SFDPH theo địa chỉ  cases.schools@sfdph.org, 
nhân viên SFDPH sẽ làm việc với các trường học và chương trình chăm sóc trẻ em để quản lý ca 
bệnh và cung cấp thông tin về các bước hành động tiếp theo, bao gồm cách ly, cách ly kiểm dịch 
và kiểm soát bùng phát dịch.  

Trở lại trường học sau khi có các triệu chứng COVID-19, phơi nhiễm hoặc kết quả 
xét nghiệm dương tính. 
Vui lòng xem Guide to COVID-19 Infections, Symptoms and Exposures at Schools and Programs for 
Children (Hướng Dẫn về Nhiễm Bệnh, Triệu Chứng và Phơi Nhiễm COVID-19 tại Trường Học và Chương 
Trình dành cho Trẻ Em). 

https://sfcdcp.org/school
https://www.sfdph.org/dph/covid-19/schools-isolation-and-quarantine.asp#steps
https://www.sfdph.org/dph/covid-19/schools-isolation-and-quarantine.asp#steps
https://www.sfdph.org/dph/covid-19/schools-isolation-and-quarantine.asp
https://www.sfdph.org/dph/covid-19/schools-isolation-and-quarantine.asp
mailto:cases.schools@sfdph.org
https://www.sfdph.org/dph/covid-19/schools-isolation-and-quarantine.asp#return
https://www.sfdph.org/dph/covid-19/schools-isolation-and-quarantine.asp#return
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Nguồn thông tin  

Sở Y Tế Công Cộng San Francisco (SFDPH). 

• Học Khu và Trung Tâm Chăm Sóc Trẻ Em của SFDPH để được tư vấn và hướng dẫn về COVID-
19 theo số (628) 217-7499 hoặc email Cases.schools@sfdph.org 

• Hướng dẫn về COVID-19 dành cho công chúng, bao gồm các hãng sở. 
https://sfcdcp.org/covid19 

• Hướng dẫn về COVID-19 cho các chương trình dành cho trẻ em và thanh thiếu niên. 
https://sfcdcp.org/school 

o Guide to COVID-19 Infections, Symptoms and Exposures at  Schools and Programs for 
Children (Hướng Dẫn về Nhiễm Bệnh, Triệu Chứng và Phơi Nhiễm COVID-19 tại Trường 
Học và Chương Trình dành cho Trẻ Em)  
https://www.sfdph.org/dph/covid-19/schools-isolation-and-quarantine.asp 

o “Parent and Caregiver Handout: COVID19 Symptom and Exposure Check/Returning to 
School after Symptoms” (Tài Liệu Phát cho Phụ Huynh và Người Chăm Sóc: Kiểm Tra 
Triệu Chứng và Phơi Nhiễm COVID-19/Trở Lại Trường Học sau khi Có Triệu Chứng)  

• Bộ Công Cụ Tiếp Cận Cộng Đồng Liên Quan Đến Vi-rút Corona:  
https://sf.gov/resource/2021/covid-19-outreach-toolkit 

Sở Y Tế Công Cộng California (CDPH). 

• Hướng Dẫn dành cho Các Nhà Cung Cấp và Chương Trình Chăm Sóc Trẻ Em: 
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Child-Care-Guidance.aspx 

• Hướng Dẫn Sử Dụng Khẩu Trang: 
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-
coverings.aspx 

Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC).  

• Trường Học và Các Chương Trình Chăm Sóc Trẻ Em: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html 

• Hướng Dẫn Điều Hành Các Chương Trình Giáo Dục Mầm Non/Chăm Sóc Trẻ Em 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/child-care-
guidance.html. 

https://sfcdcp.org/school
mailto:Schoolschildcaresites@sfdph.org
https://sfcdcp.org/covid19
https://sfcdcp.org/school
https://www.sfdph.org/dph/covid-19/schools-isolation-and-quarantine.asp
https://www.sfdph.org/dph/covid-19/schools-isolation-and-quarantine.asp
file:///C:/Users/Danyahabrown/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/V445H974/Guide%20to%20COVID-19%20Infections,%20Symptoms%20and%20Exposures%20at%20%20Schools%20and%20Programs%20for%20Children
file:///C:/Users/Danyahabrown/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/V445H974/Guide%20to%20COVID-19%20Infections,%20Symptoms%20and%20Exposures%20at%20%20Schools%20and%20Programs%20for%20Children
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https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Child-Care-Guidance.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html
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