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CÓ TRIỆU CHỨNG COVID-19
Cá nhân đang có các triệu chứng của COVID-19
nhưng vẫn chưa được xác nhận là âm tính hay
dương tính
Ở NHÀ VÀ LÀM XÉT NGHIỆM
Liên hệ với nhà trường hoặc nơi làm việc của mình để
thông báo về việc vắng mặt. Gọi 973-4790 để đặt hẹn
xét nghiệm miễn phí.
TIRỆU CHỨNG COVID:
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•
•
•
•
•
•
•

Sốt từ 100.4F trở lên
Ho
Hụt hơi hoặc khó thở
Ớn lạnh hoặc rung mình
Mệt
Đau cơ hoặc đau nhức cơ thể
Đau đầu
Viêm họng
Mới mất vị giác hoặc khứu giác
Nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi
Buồn nôn hoặc nôn mửa
Tiêu chảy

CA ĐƯỢC XÁC NHẬN
DƯƠNG TÍNH VỚI COVID
Cá nhân xét nghiệm dương tính với COVID-19
Nghỉ học hoặc nghỉ làm việc tại trường/nơi làm
việc và trở lại làm việc sớm nhất vào ngày 6
(ngày có triệu chứng đầu tiên hoặc ngày xét
nghiệm {nếu không triệu chứng} là ngày 0)
Cách ly tại nhà tối thiểu 5 ngày VÀ
Không bị sốt trong 24 giờ mà không cần dùng
thuốc, VÀ hết / không có triệu chứng mới
Đề nghị nhưng không bắt buộc đeo khẩu
trang cho đến ngày thứ 10
KHÔNG BẮT BUỘC xét nghiệm lại vào Ngày 5 để
trở lại trường làm việc / đi học
Nếu kết quả dương tính với xét nghiệm kháng
nguyên nhanh vào Ngày thứ 5 hoặc sau đó, hãy
hoàn thành cách ly 10 ngày kể từ ngày khởi phát
triệu chứng

Hãy gọi cho trường hoặc nơi làm việc của mình để
xác nhận trường hợp dương tính và thực hiện bất
kỳ sự sắp xếp cần thiết nào.

TIẾP XÚC GẦN/TIẾP XÚC HỘ GIA ĐÌNH
Nhân viên học khu sẽ không còn được xác định là người tiếp xúc gần và cá nhân sẽ không
được thông báo. Các cá nhân / gia đình có trách nhiệm theo dõi các triệu chứng COVID-19, ở
nhà khi bị bệnh và đi xét nghiệm nếu có các triệu chứng giống COVID.
Học khu USD 259 sẽ tiếp tục cung cấp xét nghiệm COVD-19 cho nhân viên, học sinh và gia
đình của họ tại AMAC (903 S Edgemoor) theo hẹn. Vui lòng gọi (316) 973-4790 để đặt hẹn.
Các trường sẽ tiếp tục cung cấp xét nghiệm COVID-19 trong tòa nhà khi cần thiết cho nhân viên và
học sinh xuất hiện các triệu chứng trong ngày học hoặc muốn xét nghiệm vì lý do khác. Cần có giấy đồng
thuận cho xét nghiệm kháng nguyên nhanh. Học sinh sẽ cần có giấy đồng thuận xét nghiệm trong hồ sơ.
Phụ huynh: Điền phiếu đồng thuận điện tử làm xét nghiệm kháng nguyên nhanh ở trường tại
www.bit.ly/WPSconsent hoặc dùng mã QR.
Nhân viên: Thực hiện giao thức COVID và báo cáo sự vắng mặt thông qua các thủ tục thông
thường. Hãy liên hệ với Bộ phận Employee Benefits (Phúc lợi Nhân viên) theo số 973-4581 nếu
bạn nhiễm COVID và nghỉ làm hơn 5 ngày liên tục.

Tài liệu này có thể thay đổi.

