
 
 

 

Danh sách Kiểm tra Sàng lọc COVID-19 cho Học 
sinh/Học viên của HWDSB 

Cần hoàn thành mỗi ngày trước khi đến trường. 
  

1. Học sinh/học viên, hay có bất kì ai trong hộ gia đình của quý vị, có bất kì triệu chứng 
nào sau đây không:  

 Sốt (nhiệt độ 37.8 độ Celsius /100.4 độ Fahrenheit, sờ vào người thấy nóng) 
 Cơn ho mới hoặc nặng hơn (ho liên tục, nhiều hơn bình thường) 
 Thở dốc (thở hụt hơi, không thở sâu được) 
 Không có triệu chứng nào như trên 
  

2. Học sinh/học viên có bất kì triệu chứng nào sau đây không:  
 Ho sù sụ, (khi thở có tiếng như hơi rít lên hoặc huýt sáo) 
 Ớn lạnh 
 Đau họng hoặc khó nuốt 
 Chảy nước mũi hoặc nghẹt mũi (không liên quan đến dị ứng theo mùa hoặc các 

nguyên nhân/tình trạng đã biết khác) 
 Mất khả năng nếm hoặc ngửi 
 Đau đầu bất thường hoặc kéo dài lâu 
 Các vấn đề về tiêu hóa như mắc ói/ói mửa, tiêu chảy, đau bụng không liên quan đến 

nguyên nhân hoặc tình trạng đã biết 
 Cảm giác mệt mỏi cực độ bất thường (uể oải, thiếu năng lượng) 
 Thường xuyên ngã/té 
 Đau cơ bất thường hoặc kéo dài lâu 
 Đau mắt đỏ (viêm kết mạc) 
 Đối với trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh: lờ đờ hoặc không thích ăn 
 Không có triệu chứng nào như trên 

  
3. Học sinh/học viên có đi ra nước ngoài trong vòng 14 ngày qua không (ra ngoài 

Canada)? 
 
 Có 
 Không 

 



 
 

 

4. Học sinh/học viên có tiếp xúc gần với một người đã được xác nhận hoặc có khả năng 
nhiễm COVID-19 không? 
 
 Có 
 Không 

  
 

5. Học sinh/học viên có tiếp xúc gần với một người bị bệnh có các triệu chứng hô hấp mới hoặc 
người mới đi ra ngoài Canada trong 14 ngày qua không? 
 
 Có 
 Không 

Nếu quý vị trả lời KHÔNG cho tất cả các câu hỏi, thì học sinh/học viên đã vượt qua việc sàng lọc 
và có thể đến trường hôm nay. Nếu trong thời gian học tại trường, học sinh/học viên bắt đầu 
cảm thấy không khỏe, các em cần báo cho giáo viên biết. 
  
Nếu quý vị trả lời CÓ cho bất kỳ câu hỏi nào trong số các câu hỏi sàng lọc, hoặc nếu quý vị từ 
chối trả lời các câu hỏi, thì học sinh/học viên đó đã không vượt qua việc sàng lọc và không 
được đến trường và cần liên hệ với Cơ quan Y tế Công cộng (905) 974-9848 hoặc bác sĩ gia 
đình của quý vị để được xét nghiệm. Vui lòng liên hệ với trường học của học sinh/học viên để 
báo cáo việc nghỉ học. Nếu học sinh được xét nghiệm COVID-19, trường của quý vị sẽ đánh 
giá cao việc được biết kết quả của xét nghiệm đó. 
 
Nhắc nhở Hữu ích Khi ở Trường 

  
• rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây  
• sử dụng dung dịch rửa tay chứa cồn nếu không có sẵn xà phòng và nước  
• cố gắng không chạm vào mắt, mũi hoặc miệng  
• giữ khoảng cách vật lý với người khác tối thiểu 2 mét (6 feet)   
• học sinh từ lớp 4 đến 12 phải đeo khẩu trang hoặc dụng cụ che mặt (trừ khi được hiệu trưởng 

cho phép miễn đeo) 
• học sinh từ bậc Mẫu giáo (Kindergarten) đến Lớp 3 được khuyến khích đeo khẩu trang hoặc 

dụng cụ che mặt 
• ho và hắt hơi vào ống tay áo chứ không phải vào bàn tay 
• nếu bắt đầu cảm thấy không khỏe, hãy báo cho một nhân viên nhà trường 
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