
NGÀY___________ 

Kính Gửi Phụ Huynh / Người Giám Hộ: 

Quý vị được thông báo rằng chúng tôi đã nhận được thông tin về một trường hợp COVID-19 đã được 

xác nhận ở một cá nhân có mặt lần cuối trong khuôn viên trường vào ngày ________. Chúng tôi đã 

làm việc ngay lập tức theo các quy trình của học khu, bao gồm hướng dẫn cá nhân nào có kết quả xét 

nghiệm dương tính phải tự cách ly trong vòng 14 ngày, thông báo cho Cơ quan Chăm sóc Sức khỏe 

Quận Cam và bắt đầu điều tra tiếp xúc chặt chẽ và thông báo cho những người đã tiếp xúc gần gũi với 

người đó. Đồng thời làm sạch và khử trùng tất cả các khu vực có thể tiếp xúc theo hướng dẫn CDPH, 

OCHCA và OSHA cho trường học. 

Con em của quý vị không cần phải cách ly hoặc làm bất cứ điều gì khác biệt, nhưng nếu chúng trở nên 

có triệu chứng, quý vị nên để các cháu ở nhà và gọi cho bác sĩ gia đình hoặc dịch vụ chăm sóc sức khỏe 

của các cháu trước, để có thể thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp. 

• Theo dõi các dấu hiệu và triệu chứng, có thể bao gồm sốt, ớn lạnh, ho, khó thở, đau cổ họng, không

gửi thấy mùi, hoặc không nếm được vị, đau cơ, buồn nôn, nôn mửa và tiêu chảy. Xin gọi 911 nếu

quý vị đang gặp trường hợp khẩn cấp về y tế.

• Xin vui lòng liên lạc với y tá trường học của con quý vị trong trường hợp các cháu bị ốm hoặc có

kết quả dương tính với COVID.

Làm thế nào quý vị có thể giúp?  Nếu con quý vị phát triển các triệu chứng và / hoặc xét nghiệm dương 

tính, xin vui lòng cho các em nghỉ học ở nhà và thông báo cho văn phòng y tế trường học vì chúng tôi 

đang theo dõi tất cả các bệnh liên quan đến COVID.  

Sự bảo mật riêng tư - Tất cả thông tin, bao gồm (các) tên - của những người bị bệnh hoặc bị phơi 

nhiễm, được chia sẻ liên quan đến bất kỳ cuộc điều tra Sức khỏe Cộng đồng nào đều được bảo mật để 

bảo vệ quyền riêng tư của bệnh nhân và học sinh. Do luật bảo mật, học khu không thể chia sẻ thêm chi 

tiết về cá nhân bị ảnh hưởng. Cảm ơn quý vị thông cảm.  

Để biết thêm thông tin, xin vào trang mạng:  https://occovid19.ochealthinfo.com/. Nếu có câu hỏi hoặc 

thắc mắc gì về thông báo này, xin liên lạc  với Y tá trường học của con quý vị tại 

_________________________ 
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