
Học sinh sẽ được yêu cầu 
cách ly trong 10 ngày - Học 
sinh KHÔNG THỂ chấm dứt 
quá trình cách ly sớm hơn. 
Cách ly 10 ngày kể từ khi bắt 
đầu các triệu chứng HOẶC 
kể từ ngày xét nghiệm những 
người không có triệu chứng. 

CON TÔI XÉT NGHIỆM 
DƯƠNG TÍNH 

NGOẠI LỆ
Cách ly không cần thiết đối với trẻ đã hoàn toàn được 
chích ngừa hơn  (2 tuần kể từ khi tiêm đủ cả hai mũi: 2 
mũi Pfizer, 2 mũi Moderna, 1 mũi Janssen). Học sinh vẫn 
cần phải đeo khẩu trang, giãn cách xã hội, và theo dõi các 
triệu chứng trong 14 ngày. 

Nếu các triệu chứng bắt đầu ở nhà, không 
cho học sinh tới trường. Vui lòng liên lạc với 
y tá của trường con quý vị.

Nếu các triệu chứng bắt đầu ở nhà, quý vị 
sẽ được thông báo tới đón con mình về.

Con quý vị sẽ phải cách ly trong 10 ngày 
hoặc có thể quay lại trường sớm hơn nếu:

con quý vị âm tính với COVID-19 
được xét nghiệm bởi một đơn vị 
khám chữa bệnh xét nghiệm (không 
xét nghiệm tại nhà)
quý vị cung cấp giẫy ác nhận từ một 
đơn vị khám chữa bệnh cho biết con 
quý vị có thể quay lại trường học và 
chỉ rõ các triệu chứng là do nguyên 
nhân khác, chứ không phải COVID-19

Học sinh sẽ phải cách ly trong 14 
ngày từ ngày cuối cùng tiếp xúc với 
người dương tính với COVID-19. 
Nếu học sinh sống với người có kết 
quả xét nghiệm dương tính, và việc 
cách ly là không thể, thời gian cách 
ly sẽ là 24 ngày. 

Lựa chọn cách ly ngắn ngày: Học 
sinh có thể trở lại trường vào ngày 
thứ 11 sau khi tiếp xúc nếu phụ 
huynh đồng ý cho học sinh đeo 
khẩu trang che miệng và mũi trong 
toàn bộ quá trình 14 ngày (Ngày 
thứ 11 tới ngày thứ 14). Phụ huynh 
sẽ ký vào thỏa thuận cách ly ngắn 
ngày và nộp cho văn phòng chính 
của trường. 

Richland Two rất khuyến khích phụ huynh cho 
con mình xét nghiệm. Xét nghiệm miễn phí các 
ngày Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6 và Thứ 
7, từ 10 giờ sáng tới 4 giờ chiều và từ 10 giờ 
sáng tới 5 giờ chiều thứ 4 để hỗ trợ bất kể giáo 
viên và học sinh nào tại điểm xét nghiệm lái xe 
qua tại R2i2, 763 Fashion Drive.

CON TÔI TIẾP XÚC GẦN 
VỚI MỘT AI ĐÓ DƯƠNG 
TÍNH VỚI COVID... 

Richland Two rất khuyến khích thực hành các biện 
pháp an toàn để ngăn chặn sự lây lan của 
COVID-19, bao gồm đeo khẩu trang và chích ngừa. 

CHUYỆN GÌ XẢY 
RA KHI NÀO...
CON TÔI BẮT ĐẦU 
HO HOẶC HO 
NẶNG HƠN, KHÓ 
THỞ, MẤT VỊ GIÁC 
VÀ KHỨU GIÁC...

https://docs.google.com/document/d/14D5a69VQS65m_JndQIXz5Tjj5JatRbbfjKmAgDZ9Em4/edit?usp=sharing



