
Hướng dẫn về ứng dụng FLAIRZ MyWellness 

Báo cáo khả năng phơi nhiễm COVID-19, các trường hợp dương tính, các triệu 
chứng và / hoặc các chuyến đi ngoài Tiểu bang California (Đơn ghi danh này chỉ 
dành cho nhân viên của Học khu) 

Học khu đang sử dụng ứng dụng FLAIRZ Health Mobile và trang mạng để thu thập thông tin của quý vị 
liên quan đến việc nghi ngờ phơi nhiễm COVID-19 và / hoặc các triệu chứng. Ứng dụng FLAIRZ đưa ra 
những câu hỏi thích hợp cho phép ứng dụng xác định liệu một nhân viên có thể báo cáo về thể chất một 
cách an toàn để làm việc hay nhân viên đó có cần phải cách ly hay không.  Các câu trả lời do nhân viên 
cung cấp cho phép Phòng Quản lý Rủi ro - Lực lượng Đặc nhiệm COVID có thông tin cần thiết để xác định 
xem một nhân viên có bị cách ly hay không, thời gian cách ly và xác định xem có bất kỳ nhân viên nào 
khác có thể đã liên hệ chặt chẽ với một nhân viên tích cực COVID-19 đã được xác nhận hoặc tiềm năng.   
 

Quý vị sẽ nhận được email và / hoặc thông báo trên điện thoại thông minh của mình với thông tin quan 
trọng bao gồm 1) kiểm tra bắt buộc; 2) thời gian cách ly; và 3) liệu quý vị có thể có khả năng tiếp xúc (tiếp 
xúc gần) với một Cá thể Dương tính hoặc Có thể Truyền nhiễm hay không.  
 
Hướng dẫn cũng có sẵn trên Trang mạng SAUSD, tại www.sausd.us/covidstaff .  

BƯỚC 1 - Tạo tài khoản ứng dụng FLAIRZ MyWellness 

** lần đầu tiên nghi danh** của ứng dụng FLAIRZ MyWellness trước tiên phải TẠO tài khoản cho đơn 
ghi danh bằng cách sử dụng email của học khu. 

Sử dụng liên kết bên dưới để tạo tài khoản của quý vị cho ứng dụng: 

https://ixhcweb.FLAIRZhealth.com/home/FLAIRZcorporatesignup 

 ** Nhớ lưu trữ mật mã của quý vị ** 

BƯỚC 2 - Tải xuống và đăng nhập vào ứng dụng FLAIRZ MyWellness 
Xin quý vị nhớ tải xuống đúng ứng dụng. FLAIRZ MyWellness Plus App. 
 

Sau khi tạo tài khoản, quý vị có thể đăng nhập vào ứng dụng FLAIRZ để nhập thông tin của mình. 
 

 Quý vị có thể tải xuống ứng dụng FLAIRZ MyWellness trên điện thoại thông minh của mình từ Ứng dụng 
Apple Store or Google Play Store.  
                                                                   
hoặc 
 

Nếu quý vị thích dùng ứng dụng dựa trên trang mạng, quý vị có thể truy cập ứng dụng từ trên máy tính 
bằng cách nhấp vào liên kết bên dưới: 
 

https://ixhcweb.FLAIRZhealth.com/ 
 
 

BƯỚC 3 - Ghi danh hàng ngày và / hoặc Báo cáo trường hợp của quý vị trên FLAIRZ 

Trả lời các câu hỏi trên Ứng dụng FLAIRZ. Sau khi quý vị trả lời bảng câu hỏi, ứng dụng sẽ cung cấp cho 
quý vị thông báo kèm theo hướng dẫn. Nếu quý vị sử dụng trang mang trên máy tính để truy cập ứng 
dụng, hãy nhớ kiểm tra email để được hướng dẫn thêm.  

Quý vị sẽ nhận được email và / hoặc thông báo qua điện thoại với các thông tin quan trọng bao gồm: 1) 
kiểm tra bắt buộc; 2) thời gian cách ly; và 3) liệu quý vị có thể có khả năng tiếp xúc (tiếp xúc gần) với một 
người bị Dương tính hoặc Có thể Truyền nhiễm.  

Nền tảng FLAIRZ tuân thủ HIPAA và Quản lý rủi ro-Lực lượng đặc nhiệm COVID sẽ tuân theo các quy 
định của OSHA và sẽ giữ bí mật tất cả thông tin của các Trường hợp và cá nhân COVID. Học khu được 
yêu cầu điều tra và ứng phó với các trường hợp COVID-19 tại nơi làm việc. 

Điểm danh: Hãy nhớ rằng quý vị có trách nhiệm ghi danh và liên lạc với cấp trên của mình khi quý vị 
quay trở lại ngày làm việc. 

Lực Lượng Đặc Nhiệm COVID 

Nếu quý vị gặp khó khăn với việc đăng nhập ứng dụng dựa trên trang mạng hoặc ứng dụng di động, quý 
vị có thể gọi cho Lực Lượng Đặc Nhiệm COVID theo số 714-480-5282 hoặc gửi email cho Lực lượng đặc 
nhiệm theo số covidtaskforce@sausd.us 


