
 

 
Cách chọn lựa kiểm tra COVID-19 của trường 

“Xét nghiệm ở Trường để Được học ở Trường” 
 

Học Khu Thống Nhất San Diego tiếp tục làm việc với các cơ quan y tế công cộng, các chuyên viên y tế và các chuyên gia 
khoa học để mở cửa lại an toàn, có trách nhiệm trước đại dịch COVID-19. Một trong những cách tốt nhất để ngăn chặn 
sự lây lan của COVID-19, và là cách tốt nhất để bảo đảm con em quí vị có thể tiếp tục học ở trường và tránh bị cách ly tại 
nhà, là xét nghiệm COVID-19 thường xuyên. Vì lý do này, học khu của chúng tôi yêu cầu phụ huynh thông báo cho chúng 
tôi về quyết định của quí vị liên quan đến việc xét nghiệm COVID-19 của học sinh trước ngày 10 tháng Chín năm 2021. 
Học khu sẽ cung cấp xét nghiệm miễn phí cho học sinh tại các trường và chúng tôi mạnh dạn khuyên quí vị nên chọn 
tham gia chương trình xét nghiệm dành cho học sinh của chúng ta.  Vui lòng đánh dấu CÓ cho Câu hỏi số 1 nếu quí vị 
muốn ghi tên con mình vào chương trình xét nghiệm của Học khu.  
 

1. Tôi muốn ghi tên con tôi vào chương trình xét nghiệm của Học khu, như được mô tả bên dưới:    
o Có 
o Không 

 
2. Phản hồi tùy chọn - Con tôi đã tiêm cả hai liều vắc xin COVID 

o Có 
o Không 

 

Các lợi ích của việc xét nghiệm 

Thật tiện lợi - Khi con quí vị cần được xét nghiệm để tiếp tục đến trường hoặc trở lại trường sau khi bị ốm, việc xét 
nghiệm ở trường an toàn, bảo mật và dễ dàng hơn so với việc tìm phòng thí nghiệm ở nơi khác. 

Những học sinh được xét nghiệm tại trường khi một bạn học cùng lớp có khả năng lây nhiễm có thể đủ điều kiện để 
được hưởng sự “cách ly điều chỉnh”, nghĩa là các em có thể tham dự lớp học bình thường của mình thay vì thực hiện 
cách ly “tại nhà” truyền thống. 

Xét nghiệm Tại chỗ Miễn phí có thể giúp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 tại trường học và tại nhà. 

Điền kinh - Tiêm phòng hoặc xét nghiệm định kỳ là cách duy nhất để đảm bảo quyền tham gia điền kinh của học sinh. 

 

Việc chọn lựa Xét nghiệm COVID của học khu đảm bảo con quí vị tham gia vào mọi xét nghiệm được liệt kê 

Xét nghiệm có triệu chứng - Đối với những học sinh có các triệu chứng tại trường, bất kể tình trạng tiêm chủng như 
thế nào, các em sẽ được xét nghiệm trước khi về nhà để các em có thể trở lại trường học nhanh nhất nếu có thể 
được.  

Xét nghiệm truy vết qua tiếp xúc - dành cho những học sinh đã tiếp xúc gần với người có kết quả xét nghiệm dương 
tính với COVID-19 khi ở trường. Đối với mục đích truy vết qua tiếp xúc, việc xét nghiệm sẽ chỉ được yêu cầu đối với 
những học sinh chưa được tiêm chủng đầy đủ, vì học sinh đã được tiêm chủng không phải cách ly. 
 

● Đủ điều kiện để được cách ly 10 ngày điều chỉnh, học sinh có thể ở lại lớp học bình thường ở trường để học 
tập, nếu: 

○ Học sinh vẫn không có triệu chứng 
○ Tất cả học sinh bị nhiễm đều đeo khẩu trang trong thời gian tiếp xúc gần 
○ Việc tiếp xúc xảy ra ở trường 
○ Học sinh được xét nghiệm hai lần mỗi tuần và kết quả xét nghiệm của học sinh là âm tính 

● Nếu học sinh không được xét nghiệm, học sinh phải ở nhà trong thời gian cách ly.  
 



 

 

Xét nghiệm định kỳ - Xét nghiệm hàng tuần cho học sinh không có triệu chứng. Mục đích của việc xét nghiệm COVID-
19 định kỳ là để phát hiện những học sinh bị dương tính trước khi các em có nguy cơ. Việc này (xét nghiệm định kỳ) 
chủ yếu dành cho những học sinh chưa được tiêm chủng. 

 

 

Thông tin bổ sung về các xét nghiệm COVID-19 của chúng tôi 

Các mẫu xét nghiệm được thu thập bằng “tăm bông 
ngoáy mũi trước” (tăm bông ngoáy quanh lỗ mũi). Cách 
này không đau và an toàn. 

Mặc dù Học khu cung cấp các xét nghiệm này, nhưng 
không được đảm bảo là luôn sẵn có. Các xét nghiệm có 
thể hạn chế, tùy thuộc vào sự sẵn có của thuốc xét 
nghiệm, nguồn cung cấp xét nghiệm, v.v. 

Học khu hợp đồng với các phòng xét nghiệm khác nhau và 
nhân viên được huấn luyện để thu thập mẫu và thực hiện 
xét nghiệm. 

Nếu ghi tên một đứa trẻ vào chương trình xét nghiệm, 
phụ huynh cũng phải ký vào các mẫu đơn đồng ý xét 
nghiệm cho phòng xét nghiệm và nhân viên phòng xét 
nghiệm. 

Mẫu xét nghiệm ở mũi có thể được gửi đến nơi xét 
nghiệm “PCR”, Kiểm tra Nhanh Kháng nguyên hoặc xét 
nghiệm khác. Một số xét nghiệm được lặp lại để xác 
minh. 

Cho dù quí vị trả lời “Có” hay “Không” cho Câu hỏi số 1 ở 
trên, việc nộp lại mẫu đơn này, có chữ ký, là bắt buộc đối 
với mỗi học sinh. 

Thông tin về kết quả xét nghiệm được bảo mật.  Phụ huynh có thể thay đổi câu trả lời của mình trên mẫu 
đơn này bất kỳ lúc nào. 

 

 
Tên của học sinh: _________________________________________ Ngày sinh: ____________________________  
 
Số thẻ học sinh: _________________ Tên trường: __________________________________________________ 
 
Tên của Phụ huynh /Người giám hộ:  _____________________________________________________________  
 
Chữ ký của Phụ huynh/Người giám hộ: ________________________________________ Ngày: ______________ 


