HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ CÁC HỌC SINH CÓ TRIỆU
CHỨNG CORONA 19
▣ Đối tượng cần hướng dẫn
• Trường hợp không đi học mà ở nhà do có triệu chứng bệnh theo kết quả tự chẩn đoán
sức khỏe tại nhà
• Trường hợp về nhà sau khi thăm khám tại phòng khám sàng lọc
▣ Nội dung cần tuân thủ
<Khi về nhà>
• Đeo khẩu trang (bao gồm cả KF94, KF80, khẩu trang kháng giọt bắn) và không tiếp xúc
với người khác.
• Khi về nhà sau khi thăm khám tại phòng khám sàng lọc thì tuyệt đối không được đến
các nơi khác (Quán internet, cửa hàng tiện lợi, phòng bi-a, phòng karaoke, quán cà
phê, v.v.) mà phải về nhà ngay.
• Không sử dụng phương tiện giao thông công cộng khi về nhà.
Tuy nhiên, trong trường hợp khó tránh khỏi ví dụ như quãng đường xa hoặc không có phương
tiện đi lại thì phải đeo khẩu trang trước khi sử dụng giao thông công cộng).
<Khi ở nhà>
• Không đi ra ngoài.
• Trong thời gian ở nhà, cần tuân thủ các nội dung sau.
- Kiểm tra tình trạng sức khỏe 2 lần mỗi ngày
* Nếu các triệu chứng không cải thiện hoặc trở nên nghiêm trọng hơn thì hãy liên hệ với trường học hoặc gọi
đến số 1339 và làm theo hướng dẫn

- Sinh hoạt trong không gian riêng có thể sử dụng một mình
- Đóng cửa phòng, chỉ mở cửa sổ để thông gió thường xuyên
- Sử dụng nhà vệ sinh có bồn rửa mặt có thể dùng riêng
* Trường hợp sử dụng nhà vệ sinh chung thì phải khử trùng bằng thuốc khử trùng (khăn giấy khử trùng,
dung dịch khử trùng dùng trong gia đình, v.v.) trước khi người khác sử dụng

- Sử dụng khăn tay, dụng cụ ăn uống cá nhân riêng nếu có thể
• Tuân thủ nguyên tắc vệ sinh cá nhân.
- Thường xuyên rửa tay bằng cách sử dụng nước và xà bông hoặc dung dịch rửa tay sát
khuẩn
- Đeo khẩu trang và giữ phép lịch sự khi ho
* Dùng tay áo che miệng khi ho, rửa tay ngay sau khi ho và hắt hơi
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