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Danh sách kiểm tra các triệu chứng sức khỏe của bệnh COVID-191 

 
Bảng danh sách kiểm tra các triệu chứng dưới đây sẽ được xem xét khi khách thăm đến nơi theo quy định như 
sau: 
 

• Với phụ huynh và khách thăm khác, hãy dùng các tiêu chuẩn dành cho người từ 18 tuổi trở lên  

• Với phụ huynh thay mặt cho con, hãy dùng các tiêu chuẩn dành cho người dưới 18 tuổi 
 

 
 

Như là một phần trong hướng dẫn chăm sóc sức khỏe của DCPS, chương trình Early Stages buộc phải kiểm 
tra bằng trực quan mọi trẻ em để tìm các dấu hiệu bệnh tại thời điểm đến thăm. Nhân viên của Early Stages 
sẽ tìm các triệu chứng sau: 
 

• Sốt từ 100,4 độ F trở lên (kiểm tra nhiệt độ bằng nhiệt kế không tiếp xúc) 

• Ho (nếu quan sát thấy thì chúng tôi sẽ hỏi xem bạn mới bị ho hay chứng này đang trở nặng) 

• Chảy nước mũi hoặc nghẹt mũi2 

• Ói mửa 
 
Nếu bạn hoặc con bạn đã đang có một bệnh trạng với các triệu chứng cụ thể giống với COVID-19 và nhà cung 
cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đã có tài liệu bằng văn bản hoặc bằng lời cho biết rằng những triệu chứng cụ 
thể đó không phải do COVID-19 thì vui lòng mang theo tài liệu đó. Trong những trường hợp này, chúng tôi có 
thể giữ cuộc hẹn. 

 
1Thông tin này là dựa trên Quy định về tiêu chuẩn không cho vào và cho về sớm do COVID-19 dành cho trường học của 
OSSE, được cập nhật vào ngày 15/9/2021. 
2Nếu chảy nước mũi là do hoàn cảnh (ví dụ: sau khi ra ngoài trời lạnh, sau khi cảm thấy khó chịu, v.v.) và tạm thời (giảm 
bớt trong vòng 30 phút) cũng như không có các triệu chứng khác của bệnh COVID-19 thì người đó không bị cấm vào. 


