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Hướng Dẫn Nhanh dành cho Người Bị Nghi Ngờ hoặc Đã Được Xác 
Nhận Nhiễm COVID-19 

Dành cho Trường Học, Nhà Trẻ và Chương Trình cho Trẻ Em và Thanh Thiếu Niên 

11/4/2021 

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. Hướng dẫn này sẽ được đăng tải trên https://sfsdcp.org/school. 
 

Tóm Tắt Các Thay Đổi từ Phiên Bản 10/26/2021  

• Cập nhật khuyến nghị xét nghiệm cho những người đã được tiêm vắc-xin bị phơi nhiễm COVID-19 để phản 
ánh thay đổi từ 3-5 ngày thành 5-7 ngày sau khi phơi nhiễm.  

 Tóm Tắt Các Thay Đổi từ Phiên Bản 10/01/2021 

• Cập nhật khuyến nghị xét nghiệm cho cách ly kiểm dịch được sửa đổi để phản ánh việc xét nghiệm ngay lập 
tức sau khi phơi nhiễm và xét nghiệm lại từ ngày 5 trở đi kể từ lần tiếp xúc gần cuối cùng. 

• Các trường học và chương trình không còn phải tự động nộp danh sách những người tiếp xúc gần sau khi xác định 
trường hợp dương tính với COVID-19 và sẽ chỉ cần nộp danh sách nếu SFDPH có yêu cầu. 

 

Tình Huống Hành Động Nội Dung Liên Lạc 

Trẻ em hoặc 
nhân viên có 
triệu chứng của 
COVID-19 

Cho về nhà. Khuyến nghị xét nghiệm COVID-19 
hoặc giấy tờ từ nhà cung cấp dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe. Đối với trẻ có triệu chứng, cung 
cấp cho gia đình  
“Parent Handout: Symptom and Exposure 
Check/Returning to School after Symptoms” 
(Hướng Dẫn cho Phụ Huynh: Kiểm Tra Triệu 
Chứng và Phơi Nhiễm/Quay Trở Lại Trường 
sau khi có Triệu Chứng).  

 
 

Không cần thiết. 

Trẻ em hoặc 
nhân viên có 
tiếp xúc gần với 
người được xác 
nhận nhiễm 
COVID-19. 

Trẻ em hoặc nhân viên chưa được tiêm vắc-xin 
COVID-19 đầy đủ: 

 
Cho về nhà nếu đang ở trường, kèm theo Home 

Quarantine Instructions for Children Under 18 
(Hướng Dẫn Cách Ly Kiểm Dịch Tại Nhà cho 
Trẻ Em Dưới 18 Tuổi) (đối với trẻ em) hoặc 
Isolation and Quarantine Guidelines 
(Hướng Dẫn Cách Ly và Cách Ly Kiểm Dịch) 
(đối với mọi lứa tuổi).  

 
Có thể cân nhắc xét nghiệm ngay. Khuyến nghị xét 

nghiệm 5 ngày sau lần cuối cùng tiếp xúc gần 
HOẶC ngay lập tức nếu xuất hiện triệu chứng. 

 

Không bắt buộc gửi notification letter 
(thư thông báo) cho nhân viên và gia 
đình của trẻ tại trường hoặc chương 
trình. 

https://www.sfcdcp.org/infectious-diseases-a-to-z/coronavirus-2019-novel-coronavirus/schools/
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/Parent-Guardian-Health-Check-Handout.pdf
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/Parent-Guardian-Health-Check-Handout.pdf
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/quarantine-instructions-under-18.pdf
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/quarantine-instructions-under-18.pdf
https://www.sfdph.org/dph/covid-19/isolation-and-quarantine.asp
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/notification-of-an-exposed-school-member-sample-letter.docx
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Trẻ em hoặc nhân viên đã được tiêm vắc-xin 
đầy đủ: 

 
Theo dõi các triệu chứng trong 14 ngày, nên xét 

nghiệm 5-7 ngày sau khi phơi nhiễm. 
 
Không cần cách ly kiểm dịch nếu không xuất hiện 

triệu chứng. 
 
Nên cho về nhà kèm theo hướng dẫn xét nghiệm 

nếu họ xuất hiện các triệu chứng COVID-19 mới 
 
Trẻ em hoặc nhân viên đã mắc COVID-19 trong 

3 tháng gần nhất: 
 
Theo dõi các triệu chứng trong 14 ngày, tham vấn 

với bác sĩ về độ cần thiết của việc xét nghiệm. 
 
Không cần cách ly kiểm dịch nếu không xuất hiện 

triệu chứng. 
 
Nên cho về nhà kèm theo hướng dẫn xét nghiệm 

nếu họ xuất hiện các triệu chứng COVID-19 mới 

Trẻ em hoặc nhân 
viên đã được xác 
nhận nhiễm 
COVID-19 

Cho người nhiễm bệnh về nhà nếu đang ở trường, 
kèm theo Isolation and Quarantine Guidelines 
(Hướng Dẫn Cách Ly và Cách Ly Kiểm Dịch). 

 
Thông báo cho Nhóm Ứng Phó COVID‑19 của 

Trường Học/Nhà Trẻ thuộc SFDPH tại trang 
mạng cases.schools@sfdph.org hoặc gọi số 
(628) 217-7499. Làm theo hướng dẫn từng 
bước trong Steps to take for a confirmed 
COVID‑19 case (Các bước cần thực hiện đối với 
trường hợp được xác nhận nhiễm COVID-19). 

 
Đối với những người có tiếp xúc gần đã được 

tiêm vắc-xin đầy đủ, nên xét nghiệm vào 
ngày 5-7. 

 
Cho về nhà những người chưa được tiêm vắc-xin 

nhưng được xác định* là có tiếp xúc gần để 
cách ly kiểm dịch. Xem các khuyến nghị phía 
trên về việc xét nghiệm. 

 

Những người có tiếp xúc gần:  
• Thông báo trực tiếp hoặc qua điện 

thoại cho nhân viên và gia đình có 
trẻ đã tiếp xúc gần.  

•  Close Contact Advisory-Under 18 
(Tư Vấn cho Người Tiếp Xúc 
Gần-Người Dưới 18 Tuổi) 
Quarantine Instructions - Under 18 
(Hướng Dẫn Cách Ly Kiểm Dịch - 
Người Dưới 18 Tuổi) hoặc 
Close Contact Advisory-Adult  
(Tư Vấn cho Người Tiếp Xúc Gần-
Người Lớn) Isolation and Quarantine 
Guidelines (Hướng Dẫn Cách Ly và 
Cách Ly Kiểm Dịch) 

Tất cả các nhân viên khác và gia đình: 
• General Exposure Advisory-Under 18 

(Tư Vấn Chung về Phơi Nhiễm-
Người Dưới 18 Tuổi) hoặc  
General Exposure Advisory-Adult 
(Tư Vấn Chung về Phơi Nhiễm-
Người Lớn) 

Các bản dịch có trực tuyến tại  
sfcdcp.org/school và sfcdcp.org/i&q 

 

https://www.sfcdcp.org/infectious-diseases-a-to-z/coronavirus-2019-novel-coronavirus/schools/#1607224675796-04da12b1-fa28
https://www.sfdph.org/dph/covid-19/isolation-and-quarantine.asp
mailto:cases.schools@sfdph.org
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/files/ig/close-contact-advisory-letter-youth.docx
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/quarantine-instructions-under-18.pdf
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/close-contact-advisory-letter-adult.docx
https://www.sfdph.org/dph/covid-19/isolation-and-quarantine.asp
https://www.sfdph.org/dph/covid-19/isolation-and-quarantine.asp
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/general-exposure-advisory-sample-letter-youth.docx
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/COVID19-Exposure-GenAdvisory.pdf
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/COVID19-Exposure-GenAdvisory.pdf
https://www.sfcdcp.org/infectious-diseases-a-to-z/coronavirus-2019-novel-coronavirus/schools/#1607224675796-04da12b1-fa28
https://sfcdcp.org/i&q
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Định nghĩa về người có tiếp xúc gần dành cho trường học, nhà trẻ và chương trình cho trẻ em 
và thanh thiếu niên 

Người có tiếp xúc gần là bất kỳ người nào đã ở gần người nhiễm COVID-19 trong phạm vi 6 feet với 
tổng thời gian từ 15 phút trở lên trong vòng một ngày, kể cả khi hai người đều đeo khẩu trang. Người 
nhiễm bệnh có thể bắt đầu lây lan COVID-19 từ 2 ngày trước khi họ có các triệu chứng hoặc kết quả 
xét nghiệm dương tính. 
 

*Tại trường học, nhà trẻ và chương trình dành cho trẻ em, khó có thể biết được ai đã có tiếp xúc 
gần.  Một người sẽ được coi là người có tiếp xúc gần khi chương trình chắc chắn một cách hợp lý là họ 
đã ở gần người nhiễm bệnh ít nhất 15 phút trong phạm vi 6 feet trong một ngày. Không nên coi một 
người là có tiếp xúc gần chỉ vì họ trong cùng một tổ hoặc nhóm. Không nên coi một người là có tiếp xúc 
gần nếu chương trình không thể xác định hoặc không biết rõ điều này. 

Cách ly kiểm dịch: Thời gian có thể quay trở lại, các trường hợp ngoại lệ và đặc biệt 

Thời gian mà người bị cách ly kiểm dịch có thể quay trở lại trường học, nhà trẻ và các chương 
trình khác 

Những người chưa được tiêm vắc-xin COVID-19 đầy đủ và chưa từng mắc COVID-19 trong 3 tháng gần 
nhất phải thực hiện cách ly kiểm dịch cho đến khi đáp ứng một trong các điều kiện sau:  

• Có kết quả xét nghiệm âm tính, được lấy mẫu vào hoặc sau ngày 5 VÀ không có triệu chứng 
trong vòng 7 ngày sau lần cuối cùng* tiếp xúc gần (ngày cuối cùng tiếp xúc gần là ngày 0). 

• Không có triệu chứng trong vòng 10 ngày sau lần cuối cùng* tiếp xúc gần, nếu không được xét 
nghiệm vào hoặc sau ngày 5. 
 
Nên tiếp tục theo dõi các triệu chứng COVID-19 trong vòng 14 ngày sau lần cuối cùng tiếp xúc 
gần, bất kể đã quay trở lại trường học/các hoạt động hay chưa. Nếu xuất hiện các triệu chứng, 
nên thực hiện cách ly và làm xét nghiệm ngay lập tức.  

Một số trường hợp phơi nhiễm ngoài trời (ví dụ: nghỉ giải lao)  

Nếu việc tiếp xúc gần chỉ xảy ra ở ngoài trời tại trường học, nhà trẻ hoặc chương trình được giám sát 
khác, thì trong hầu hết các trường hợp, trẻ em và thanh thiếu niên chưa được tiêm vắc-xin không phải 
cách ly kiểm dịch. Họ chỉ phải cách ly kiểm dịch nếu tổng thời gian ở gần người nhiễm bệnh trong phạm 
vi 6 feet là 15 phút trở lên, bất kể hoạt động đó diễn ra trong bao lâu, và THUỘC MỘT TRONG HAI 
TRƯỜNG HỢP SAU: 

• Việc tiếp xúc gần ở ngoài trời xảy ra trong khi trẻ và người nhiễm bệnh không đeo khẩu trang 
và ở yên tại chỗ (tức là: khi đang ngồi hoặc đứng), chẳng hạn như khi cùng ăn uống hoặc ca hát 
tập thể, HOẶC 

• Việc tiếp xúc gần ở ngoài trời xảy ra trong khi khiêu vũ hoặc chơi các môn thể thao có mức độ 
tiếp xúc cao.  Khiêu vũ và các môn thể thao có mức độ tiếp xúc cao là các hoạt động có sự tiếp 
xúc thường xuyên hoặc kéo dài. Ví dụ bao gồm bóng bầu dục, bóng rổ, bóng đá, bóng nước và 
khiêu vũ đôi. 

https://www.sfcdcp.org/infectious-diseases-a-to-z/coronavirus-2019-novel-coronavirus/schools/#1607224675796-04da12b1-fa28
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Học sinh chưa được tiêm vắc-xin phơi nhiễm với COVID-19 tại trường học (cách ly kiểm dịch 
được sửa đổi): 

Học sinh từ lớp mẫu giáo chuyển tiếp (Transitional Kindergarten, TK) đến lớp 12 (TK-12) chưa được tiêm 
vắc-xin COVID‑19 đầy đủ và có tiếp xúc gần trong bối cảnh trường học được giám sát có thể kết thúc 
thời gian cách ly kiểm dịch để đi học nếu cả học sinh và người nhiễm bệnh đều đeo khẩu trang liên tục 
và đúng cách trong thời gian tiếp xúc. Họ cũng có thể sử dụng xe buýt của trường và phương tiện giao 
thông công cộng để đến trường và về nhà. 

"Việc cách ly kiểm dịch được sửa đổi" này chỉ áp dụng với các học sinh bị phơi nhiễm với COVID‑19 tại 
trường học, vì nguy cơ lây bệnh giữa các học sinh tại lớp học là thấp. Hình thức này không áp dụng với 
các học sinh bị phơi nhiễm với COVID‑19 tại nhà, bên ngoài trường học hoặc trong lúc tham gia các hoạt 
động ngoại khóa như hoạt động thể thao ở trường. 
 

Để được đến trường trong thời gian cách ly kiểm dịch, học sinh phải: 

• Xét nghiệm COVID‑19 hai lần: một lần trong thời gian sớm nhất có thể VÀ xét nghiệm lại từ 
ngày 5 trở đi kể từ lúc phơi nhiễm. 

• Hoàn toàn không có bất kỳ triệu chứng COVID‑19 nào trong suốt khoảng thời gian này. 

• Đeo khẩu trang khi ở trường, ngoại trừ lúc ăn. 

 
Trong thời gian cách ly kiểm dịch được sửa đổi, học sinh không được tham gia các hoạt động bên ngoài 
trường học hoặc hoạt động ngoại khóa ở trường, bao gồm hoạt động thể thao. Họ cũng không được 
chơi nhạc cụ hơi trong lớp. Việc cách ly kiểm dịch có thể kết thúc vào ngày 8 nếu xét nghiệm được lấy 
vào hoặc sau ngày 5 có kết quả âm tính (ngày cuối cùng tiếp xúc gần là ngày 0). 

Các điều cần cân nhắc đối với những người đã được tiêm vắc-xin 

Nếu người có tiếp xúc gần đã được tiêm vắc-xin COVID-19 đầy đủ, họ không phải thực hiện cách ly kiểm 
dịch miễn là họ không có triệu chứng.   

• Họ nên xét nghiệm 5-7 ngày sau lần cuối cùng tiếp xúc gần. Hiện nay, Trung Tâm Kiểm Soát và 
Phòng Ngừa Dịch Bệnh (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) và SFDPH khuyến nghị 
điều này vì biến chủng delta đôi khi có thể lây nhiễm cho những người đã tiêm vắc-xin đầy đủ.     

• Họ nên tự theo dõi các triệu chứng trong vòng 14 ngày sau lần tiếp xúc gần. Nếu xuất hiện các 
triệu chứng, họ nên làm xét nghiệm và ở nhà cho đến khi nhận được kết quả xét nghiệm.   

 

Tóm tắt về cách ly kiểm dịch cho những người chưa được tiêm vắc-xin 

Trường TK-12 

Học sinh Ca Nhiễm và Người Tiếp 
Xúc đeo khẩu trang trong 
suốt thời gian phơi 
nhiễm. 

Cho phép thực hiện cách ly kiểm dịch sửa đổi.  

Ca Nhiễm HOẶC Người 
Tiếp Xúc không đeo khẩu 
trang trong lúc phơi nhiễm 
(tức là: lúc ăn trưa). 

Không thực hiện cách ly kiểm dịch sửa đổi.  

https://www.sfcdcp.org/infectious-diseases-a-to-z/coronavirus-2019-novel-coronavirus/schools/#1607224675796-04da12b1-fa28
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Nhân viên Cách ly kiểm dịch trong 10 ngày (quay trở lại vào ngày 11) nếu không có triệu 
chứng trong thời gian cách ly kiểm dịch.  

Tùy chọn cách ly kiểm dịch trong 7 ngày (quay trở lại vào ngày 8) nếu xét 
nghiệm được lấy vào hoặc sau ngày 5 có kết quả âm tính và không có triệu 
chứng trong thời gian cách ly kiểm dịch. 

Tất cả các trường học, nhà trẻ và chương trình khác cho trẻ em và thanh thiếu niên 

Cách ly kiểm dịch trong 10 ngày (quay trở lại vào ngày 11) nếu không có triệu chứng trong thời gian 
cách ly kiểm dịch.  

Tùy chọn cách ly kiểm dịch trong 7 ngày (quay trở lại vào ngày 8) nếu xét nghiệm được lấy vào hoặc 
sau ngày 5 có kết quả âm tính và không có triệu chứng trong thời gian cách ly kiểm dịch. 

Cách tính thời gian cách ly kiểm dịch: Ngày phơi nhiễm cuối cùng được coi là ngày 0. Ngày quay trở 
lại trường sau thời gian cách ly kiểm dịch 10 ngày là ngày 11. Ngày quay trở lại trường sau thời gian 
cách ly kiểm dịch 7 ngày là ngày 8.  
Tiếp tục theo dõi các triệu chứng trong tổng cộng 14 ngày đối với mọi trường hợp tiếp xúc gần 

 

Các bước cần thực hiện đối với các trường hợp nhiễm COVID-19 đã được xác nhận  

Tất cả các tài liệu được liệt kê bên dưới có sẵn tại sfcdcp.org/school. 

1. Sử dụng Exposure and Investigation tool (công cụ Điều Tra và Tình Trạng Phơi Nhiễm) để thu thập 
thông tin chi tiết quan trọng TRƯỚC KHI liên hệ với Nhóm Ứng Phó của Trường Học/Nhà Trẻ.  

2. Nếu có thể, quý vị hãy lấy bản sao báo cáo xét nghiệm và đính kèm với công cụ Điều Tra và Tình 
Trạng Phơi Nhiễm. Nếu trường học hoặc chương trình của quý vị vẫn chưa có kết quả xét 
nghiệm, xin lưu ý rằng quý vị vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm. Khi nhận được, quý vị hãy gửi 
bản báo cáo xét nghiệm đến Nhóm Ứng Phó của Trường Học/Nhà Trẻ.  

3. Báo cáo ca nhiễm trong vòng 1 giờ bằng cách truy cập vào CDPH School and Shared Portal for 
Outbreak Tracking (SPOT) (Cổng Thông Tin Chung và cho Trường Học để Theo Dõi Bùng Phát 
Dịch của Sở Y Tế Công Cộng California) hoặc gửi email đến cases.schools@sfdph.org. Chuyên gia 
sức khỏe cộng đồng trực tổng đài sẽ trả lời quý vị sớm nhất có thể. Các cơ sở không nói Tiếng 
Anh có thể gọi đến số (628) 217-7499 và để lại lời nhắn qua hộp thư thoại. 

4. Xác định và thông báo cho những người được xác định là có tiếp xúc gần với ca nhiễm 
COVID‑19, bắt đầu từ khoảng thời gian 2 ngày trước khi họ có triệu chứng (hoặc 2 ngày trước 
khi họ có kết quả xét nghiệm dương tính nếu không có triệu chứng). Theo quy định của pháp 
luật, khi thông báo cho một người biết rằng họ có thể đã bị phơi nhiễm, quý vị không được tiết 
lộ danh tính của người nhiễm COVID-19.  

5. Sử dụng mẫu List of Close Contacts (Danh Sách Người Tiếp Xúc Gần) để thu thập thông tin chi tiết của 
bất kỳ người nào có tiếp xúc gần và chuẩn bị để nộp danh sách cho SFDPH nếu được yêu cầu.  

6. Liên lạc với cộng đồng trường học của quý vị trong vòng một ngày làm việc như được quy định 
trong bảng ở trên. SFDPH đã soạn thư thông báo tiêu chuẩn cho các trường học. Các bản dịch có tại 
https://www.sfdph.org/dph/COVID-19/Schools 

o Close Contact Advisory — Children and Youth under 18 (Tư Vấn cho Người Tiếp Xúc 
Gần — Trẻ Em và Thanh Thiếu Niên dưới 18 Tuổi) 

o Close Contact Advisory — Adult (Tư Vấn cho Người Tiếp Xúc Gần — Người Lớn)  

https://www.sfcdcp.org/infectious-diseases-a-to-z/coronavirus-2019-novel-coronavirus/schools/#1607224675796-04da12b1-fa28
https://www.sfcdcp.org/infectious-diseases-a-to-z/coronavirus-2019-novel-coronavirus/schools/
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/exposure-investigation-tool.docx
https://spot.cdph.ca.gov/s/IntakeForm?language=en_US
https://spot.cdph.ca.gov/s/IntakeForm?language=en_US
mailto:schools-childcaresites@sfdph.org
http://www.sfdph.org/dph/files/ig/TEMPLATE-School-Contact-Tracing.docx
https://www.sfdph.org/dph/COVID-19/Schools-isolation-and-quarantine.asp#steps
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/close-contact-advisory-letter-youth.docx
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/close-contact-advisory-letter-youth.docx
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/close-contact-advisory-letter-adult.docx
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o General Exposure Advisory — Children and Youth under 18 (Tư Vấn Chung về Phơi 
Nhiễm — Trẻ Em và Thanh Thiếu Niên dưới 18 Tuổi) 

o General Exposure Advisory — Adult (Tư Vấn Chung về Phơi Nhiễm — Người Lớn) 

o Notification of a school member in quarantine for exposure to COVID-19 (Thông 
báo một thành viên của trường học cách ly kiểm dịch do phơi nhiễm với COVID-19)  

https://www.sfcdcp.org/infectious-diseases-a-to-z/coronavirus-2019-novel-coronavirus/schools/#1607224675796-04da12b1-fa28
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/general-exposure-advisory-sample-letter-youth.docx
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/general-exposure-advisory-sample-letter-youth.docx
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/COVID19-Exposure-GenAdvisory.pdf
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/COVID19-Exposure-GenAdvisory.pdf
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/notification-of-an-exposed-school-member-sample-letter.docx
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/notification-of-an-exposed-school-member-sample-letter.docx

