
 

AN TOÀN TẠI TRƯỜNG HỌC 

TRONG MÙA COVID-19 
 

THÔNG TIN CẬP NHẬT HƯỚNG DẪN Y TẾ CÔNG VỀ 
COVID-19 

 

Vào ngày 12 tháng 3 năm 2022, Sở Y Tế Công 

Cộng California (California Department of 

Public Health, CDPH) đã công bố bản cập 

nhật mới cho Hướng Dẫn Y Tế Công về 

COVID-19 dành cho các Trường từ Khối Mẫu 

Giáo đến Lớp 12 (K-12) ở California. Thông 

tin cập nhật bao gồm các thay đổi đối với 

khuyến nghị về việc đeo khẩu trang và cách ly 

kiểm dịch. Ngoài hướng dẫn chính, nội dung 

cập nhật còn tập trung vào Phương Pháp 

Tiếp Cận Truy Vết Theo Nhóm áp dụng cho 

Học Sinh Bị Phơi Nhiễm với COVID-19 trong 

môi trường thuộc khối lớp K-12. 

Công tác nghiên cứu đang tiến hành tiếp tục 

giúp chúng ta hiểu nhiều hơn về COVID-19. 

Các nguyên tắc nền tảng trong hướng dẫn 

này vẫn chú trọng vào việc đảm bảo an toàn 

cho các trường trong khối K-12 khi mở cửa 

giảng dạy trực tiếp trên lớp cho tất cả trẻ em. 

Kể từ khi bắt đầu giảng dạy trực tiếp trên lớp 

trở lại, các trường học ở California đã có thể 

an toàn vượt qua hai đợt bùng phát dịch 

COVID-19 và sẽ tiếp tục duy trì sự an toàn, 

hướng tới mục tiêu phòng ngừa lâu dài và 

chia sẻ trách nhiệm chung nhằm tạo môi 

trường giảng dạy trực tiếp an toàn tại trường 

học qua giai đoạn thực hiện các biện pháp 

giảm thiểu dịch bệnh tiếp theo. 

Để giảm thiểu tình trạng lây 

truyền ở trường, điều cốt yếu 

là phải tiếp tục triển khai 

phương pháp tiếp cận nhiều 

lớp. Trong đó bao gồm 

nhưng không giới hạn ở việc 

tiêm cập nhật các liều vắc-

xin COVID-19, đeo khẩu 

trang, ở nhà khi bị ốm, xét 

nghiệm khi cần và tối ưu  

hóa chất lượng không khí trong nhà của các cơ sở 

trường học. CDPH tiếp tục áp dụng các khuyến 

nghị từ Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch 

Bệnh (Centers for Disease Control and Prevention, 

CDC) và Viện Nhi Khoa Hoa Kỳ (American Academy 

of Pediatrics, AAP). CDPH sẽ tiếp tục thường xuyên 

xem xét lại Hướng Dẫn Y Tế Công về COVID-19 

dành cho các Trường thuộc Khối K-12. 

Khẩu trang vẫn là một trong những biện pháp giảm 
thiểu dịch bệnh an toàn, đơn giản và hiệu quả nhất 
trong việc giảm lây truyền COVID-19. Kể từ ngày 12 
tháng 3, việc sử dụng khẩu trang chuyển từ mức 
bắt buộc sang đặc biệt khuyến nghị. Trước khi thay 
đổi, bác sĩ Mark Ghaly đã trình bày bảng bên dưới 
nhằm nêu hướng dẫn cập nhật về đeo khẩu trang 
cho California. Khẩu trang tối ưu là loại có chất 
lượng cao, có độ vừa vặn và khả năng lọc tốt. 
Những đặc tính này mang lại sự bảo vệ tối ưu cho 
người đeo cũng như là biện pháp tối ưu để bảo vệ 
người xung quanh. Hiện tại, CDPH và Cơ Quan Y Tế 
Công Cộng Quận Sacramento (Sacramento County 
Public Health, SCPH) đặc biệt khuyến nghị nên tiếp 
tục đeo khẩu trang trong nhà ở các cơ sở trường 
học để bảo vệ tốt nhất cho học sinh và nhân viên. 

Thông tin cập nhật của CDPH sẽ có hiệu lực từ ngày 6 
tháng 4:  

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/ 
Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22- School-
Year.aspx 
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TRUY VẾT TIẾP XÚC THEO 
NHÓM 
Vào tháng 1, CDPH đã đưa ra khái niệm truy vết tiếp 

xúc theo nhóm. Lúc đó, CDPH khuyến khích trường 

học cân nhắc chiến lược cách ly kiểm dịch này. Trong 

phiên bản mới nhất của hướng dẫn dành cho khối K-

12, CDPH đặc biệt khuyến khích các trường bắt đầu 

chuyển sang chiến lược truy vết theo nhóm. CDC 

không còn khuyến nghị điều tra nghiên cứu dịch tễ và 

truy vết tiếp xúc tổng thể ở trường học nữa. Tổ chức 

này khuyến nghị triển khai các biện pháp giảm thiểu 

dịch bệnh thích hợp cũng như thông báo rộng rãi về 

nguy cơ phơi nhiễm với COVID-19. Ba nội dung chính 

trong truy vết theo nhóm bao gồm: 

• Thông báo cho học sinh có tổng thời gian ở 

chung không gian trong phòng (ví dụ: lớp học) 

với người mắc COVID-19 tổng cộng nhiều hơn 

15 phút (trong 24 giờ) trong giai đoạn truyền 

nhiễm của họ. 

• Bất kể tình trạng tiêm vắc-xin COVID-19 thế 

nào, học sinh bị phơi nhiễm đều cần làm xét 

nghiệm COVID-19, trong đó ít nhất phải có 

một xét nghiệm chẩn đoán trong vòng 3-5 

ngày sau lần phơi nhiễm cuối cùng, trừ khi họ 

từng mắc COVID-19 trong vòng 90 ngày qua. 

• Học sinh bị phơi nhiễm vẫn có thể tiếp tục 

tham gia mọi hoạt động ở các trường thuộc 

khối K-12, bao gồm thể thao và hoạt động 

ngoại khóa, trừ khi có triệu chứng hoặc có xét 

nghiệm dương tính với COVID-19. 

ĐỢT CẤP BỘ KÍT XÉT NGHIỆM 
COVID TẠI NHÀ MIỄN PHÍ 
VÒNG HAI 

• Mọi ngôi nhà ở Hoa Kỳ hiện đều đủ điều kiện 

đặt thêm bốn bộ xét nghiệm COVID-19 tại nhà 

miễn phí nữa qua đợt hai chương trình của Sở 

Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ và Dịch Vụ 

Bưu Chính Hoa Kỳ. Bộ xét nghiệm sẽ được 

giao trực tiếp đến địa chỉ của bạn thông qua 

Dịch Vụ Bưu Chính. Cư dân California nên đặt 

hàng bộ xét nghiệm này ngay bây giờ để có 

sẵn khi cần dùng. Truy cập Trang Web của 

Dịch Vụ Bưu Chính (United States Postal 

Service, USPS) để đặt hàng. 

https://www.covid.gov/tests 

CÓ CÁC LOẠI XÉT NGHIỆM 
COVID-19 KHÁC NHAU NÀO? 

Xét Nghiệm PCR 

• Loại xét nghiệm nhạy nhất hiện có. 

• Được phân tích trong phòng xét nghiệm. 

• Kết quả thường có sau 24-72 giờ, vì thế 
mà phải thực hiện các biện pháp phòng 
ngừa như thể bạn dương tính cho tới khi 
nhận được kết quả 

 
Xét Nghiệm Kháng Nguyên Nhanh 

• Giúp có kết quả nhanh hơn khi cảm thấy 
ốm yếu hoặc để phòng ngừa trước khi 
tụ tập. 

• Kém nhạy hơn xét nghiệm PCR. Nếu làm 
xét nghiệm trong vài ngày đầu sau khi 
nhiễm bệnh với lượng vi-rút trong cơ thể 
còn thấp, xét nghiệm có thể không phát 
hiện được vi-rút. Đây được gọi là “âm 
tính giả”. Xét nghiệm có thể cho biết bạn 
âm tính trong khi thực tế lại có thể dương 
tính. Nếu bạn tiếp tục có triệu chứng thì 
tốt nhất là nên làm xét nghiệm lại. 

• Kết quả có sau chỉ 15 phút. 

• Có thể thực hiện tại nhà bằng bộ kít xét 
nghiệm tại nhà 

 
Nếu có triệu chứng trở nặng – nhất là khi bạn lớn 
tuổi hơn hoặc có bệnh trạng nền và có nguy cơ mắc 
COVID-19 nặng – bạn nên hỏi ý kiến của nhà cung 
cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình bất kể kết 
quả xét nghiệm thế nào. 

 

 

CÓ THỂ TÌM ĐỊA ĐIỂM XÉT 
NGHIỆM MIỄN PHÍ Ở QUẬN 
SACRAMENTO TẠI ĐỊA CHỈ: 
https://www.saccounty.net/COVID- 
19/Pages/Symptom- 
Screening_MobileTestingSite.aspx 
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HỘI CHỨNG VIÊM ĐA HỆ 
THỐNG Ở TRẺ EM 
Theo CDPH, trẻ em và trẻ vị thành niên dưới 21 tuổi 
có thể mắc Hội Chứng Viêm Đa Hệ Thống ở Trẻ Em 
(Multisystem Inflammatory Syndrome in Children, 
MIS-C), một căn bệnh hiếm gặp nhưng nghiêm trọng, 
xuất hiện chậm nhất 8 tuần sau khi mắc COVID-19. 
Triệu chứng của MIS-C bao gồm sốt liên tục và hai trở 
lên trong số các triệu chứng sau: 

• Đau bụng (dạ dày) 

• Nôn mửa 

• Tiêu chảy 

• Phát ban da 

• Mắt đỏ ngầu 

• Chóng mặt hoặc choáng váng 

Dấu hiệu khẩn cấp của MIS-C yêu cầu được chăm sóc 
y tế ngay lập tức bao gồm: 

• Khó thở 

• Đau hoặc tức ngực mãi không hết 

• Lú lẫn mới xuất hiện 

• Không thể thức giấc hay duy trì sự tỉnh táo 

• Da, môi hoặc móng tay màu nhợt nhạt, 
xám hoặc xanh lam (tùy thuộc vào màu 
da) 

Trẻ mắc MIS-C bị viêm hoặc kích ứng ở nhiều bộ 

phận khác nhau của cơ thể ("hệ cơ quan"), xuất hiện 

chậm nhất tám tuần sau khi bị nhiễm SARS-CoV-2. 

Tình trạng viêm này có thể xảy ra cho dù trẻ có hay 

không có triệu chứng mắc COVID-19. MIS-C có thể 

ảnh hưởng tới các hệ cơ quan bao gồm: tim, phổi, 

thận, não, da, mắt và/hoặc các cơ quan tiêu hóa. Vì 

bệnh này do SARS-CoV-2 gây ra nên MIS-C là một 

bệnh trạng mới được báo cáo lần đầu vào tháng 4 

năm 2020. Trẻ em và trẻ vị thành niên có thể bị MIS-

C trong hoặc sau khi mắc COVID-19, cách tốt nhất để 

bảo vệ trẻ khỏi MIS-C là phải thực hiện hành động 

mỗi ngày để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 trong 

gia đình và cộng đồng. Trong đó bao gồm việc tiêm 

vắc-xin ngừa COVID-19 cho trẻ em. Chú ý tới các dấu 

hiệu của MIS-C và tìm hiểu thêm từ các trang web về 

MIS-C của CDPH: 

MIS-C Disease Page, MIS-C Data Page, Don’t Miss 

Tờ Rơi về Các Dấu Hiệu của MIS-C, Các Câu Hỏi Thường 

Gặp về MIS-C (FAQ) và Thông Tin về Bộ Công Cụ MIS-C. 

VẮC-XIN CHO THANH THIẾU 
NIÊN TỪ 5 ĐẾN 17 TUỔI 

Vắc-xin ngừa COVID-19 an toàn, hiệu quả và miễn 
phí. Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị rằng tất cả mọi 
người từ 5 tuổi trở lên nên tiêm cập nhật vắc-xin 
ngừa COVID-19. Trong đó bao gồm việc tiêm hết loạt 
mũi cơ bản và tiêm thêm một liều tăng cường khi đủ 
điều kiện. Tiêm vắc-xin cho trẻ em có thể giúp bảo vệ 
các thành viên trong gia đình có nguy cơ gia tăng mắc 
bệnh nếu bị nhiễm COVID-19, chẳng hạn như các 
thành viên cao tuổi trong gia đình hoặc những thành 
viên bị suy giảm miễn dịch vừa hoặc nặng. Hơn nữa, 
vắc-xin có thể giúp bảo vệ những thành viên nhỏ tuổi 
nhất trong gia đình chưa đủ điều kiện tiêm vắc-xin 
ngừa COVID-19. Tiêm vắc-xin có thể giúp trẻ tiếp tục 
đến trường và tham gia an toàn vào các hoạt động 
nhóm. Vắc-xin của Pfizer- BioNTech đã được cấp 
phép dùng cho trẻ từ 5 – 15 tuổi và được phê duyệt 
cho trẻ vị thành niên từ 16 – 17 tuổi. 

Liều lượng vắc-xin ngừa COVID-19 khác nhau theo độ 
tuổi vào ngày tiêm vắc-xin. 

• Thanh thiếu niên từ 12 tuổi trở lên tiềm cùng 
liều như người lớn 

• Trẻ em từ 5 đến 11 tuổi được tiêm nửa liều. 
o Vắc-xin của Pfizer-BioNTech cho trẻ em chứa 

cùng các thành phần hoạt tính như vắc-xin 
dùng cho người lớn và  thanh thiếu niên từ 
12 tuổi trở lên. 

• Nên tiêm mũi vắc-xin thứ hai sau ba tuần kể 
từ liều đầu tiên. 

Dựa trên dữ liệu từ các thử nghiệm lâm sàng, vắc-xin 
ngừa COVID-19 đã được chứng minh là an toàn và 
hiệu quả cho trẻ em. Tất cả các loại vắc-xin vẫn đang 
được theo dõi một cách chặt chẽ. 

• Hiếm có trường hợp nào gặp ảnh hưởng nghiêm 
trọng tới sức khỏe sau khi tiêm vắc-xin ngừa 
COVID-19. Để tìm hiểu thêm về độ an toàn của 
vắc-xin ngừa COVID-19, hãy truy cập: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019- 
ncov/vaccines/safety/safety-of- vaccines.html 

• Trẻ có thể gặp các tác dụng phụ như đau và sưng 
tại chỗ tiêm hoặc đau đầu, ớn lạnh và sốt. Những 
triệu chứng này sẽ hết sau vài ngày. 
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HẸN TIÊM VẮC-XIN & LIỀU TĂNG CƯỜNG 
 

Trẻ từ 12 tuổi trở lên đã tiêm liều thứ hai của vắc-
xin Pfizer ít nhất 5 tháng trước hoặc người từ 18 
tuổi trở lên đã tiêm liều thứ hai của vắc-xin 
Moderna ít nhất năm tháng trước hoặc vắc-xin 
J&J hai tháng trước nên tiêm liều tăng cường. 
Chúng tôi chưa khuyến nghị tiêm liều tăng cường 
cho trẻ em từ 5 – 11 tuổi. 

 
Để xếp lịch hẹn, hãy truy cập MyTurn.ca.gov. Bất 

cứ ai đủ điều kiện tiêm vắc-xin ở California đều có 

thể xếp lịch hẹn miễn phí và nhận thêm thông tin 

về các nguồn lực hỗ trợ sẵn có. Nếu bạn muốn xem 

danh sách Địa Điểm Phòng Khám Tiêm Vắc-xin 

Ngừa COVID-19 dã chiến ở Quận Sacramento, hãy 

truy cập 

https://dhs.saccounty.gov/PUB/Pages/Vaccina 

tion-Clinic-Locations.aspx. Tại thời điểm này, một 

số địa điểm đang cung cấp thẻ quà tặng trị giá $25 

hoặc $50 (tùy từng địa điểm) cho người tiêm liều 

thứ nhất hoặc thứ hai. 

 

VÌ SAO MỘT SỐ NGƯỜI 
NÊN TIÊM LIỀU TĂNG 
CƯỜNG THỨ HAI? 
Vào ngày 29 tháng 3 năm 2022, CDC đã cập nhật 
hướng dẫn về liều tăng cường để mở rộng phạm vi 
đủ điều kiện cho một số người được tiêm liều vắc-
xin tăng cường thứ hai. Người lớn từ 50 tuổi trở 
lên và một số người bị suy giảm miễn dịch hiện đã 
đủ điều kiện tiêm liều tăng cường Pfizer hoặc 
Moderna thứ hai ít nhất 4 tháng sau liều tăng 
cường thứ nhất (dù tiêm liều tăng cường thứ nhất 
là của Pfizer, Moderna hay Johnson & Johnson). 
Người cao tuổi – nhất là người có bệnh trạng nền – 
và người bị suy giảm hệ miễn dịch có nguy cơ cao 
hơn bị mắc COVID-19 nặng và nằm trong số những 
người có nhiều khả năng nhất được hưởng lợi từ 
sự bảo vệ bổ sung của mũi tiêm tăng cường thứ 
hai. 

Sự xuất hiện của biến thể Omicron và biến thể 
phụ BA.2 càng nhấn mạnh tầm quan trọng của 
việc tiêm vắc-xin, liều tăng cường và các nỗ lực 
phòng ngừa để bảo vệ chống lại COVID-19. Vắc-
xin ngừa COVID-19 vẫn có hiệu quả cao trong việc 

làm giảm nguy cơ mắc bệnh nặng, nhập viện và tử 
vong. Các khuyến nghị của CDC về liều tăng cường là 
dựa trên dữ liệu mới nhất cho thấy rằng liều tăng 
cường làm tăng đáng kể khả năng bảo vệ khỏi biến 
thể Omicron, với mục tiêu đảm bảo rằng mọi người 
đều có được sự bảo vệ tối ưu trước tình trạng nhiễm 
COVID-19, bệnh nặng và tử vong. 

 

NẾU CHÚNG TA CẦN LIỀU 
TĂNG CƯỜNG THÌ CÓ PHẢI 
LÀ VẮC-XIN KHÔNG CÓ HIỆU 
QUẢ KHÔNG? 
Vắc-xin COVID-19 có hiệu quả tốt trong việc phòng 
ngừa tình trạng bệnh nặng, nhập viện và tử vong, 
nhưng dữ liệu mới nhất cho thấy rằng liều tăng 
cường đã làm tăng đáng kể khả năng bảo vệ trước 
biến thể Omicron. Khuyến nghị mới nhất của CDC 
về liều tăng cường giúp đảm bảo sẽ có nhiều người 
hơn trên khắp Hoa Kỳ được bảo vệ tốt hơn trước 
COVID-19. Cách tốt nhất để bảo vệ bản thân khỏi 
COVID-19 là tiêm vắc-xin và liều tăng cường nếu đủ 
điều kiện – nhất là đối với những nhóm có nhiều 
nguy cơ hơn mắc COVID-19 nặng, chẳng hạn như 
người cao tuổi và người có bệnh trạng nền. 

 

BẠN CÓ THẮC MẮC? 
Bạn có thể liên hệ với Đường Dây Nóng về COVID 
của Quận Sacramento theo số (916) 875-2400. Có 
nhân viên trực từ thứ Hai đến thứ Sáu, 8 giờ sáng 
đến 5 giờ chiều. Nếu không có tình nguyện viên, 
vui lòng để lại lời nhắn và sẽ có người gọi điện lại 
cho bạn trong thời gian sớm nhất. 

 

Nếu muốn gửi email, hãy gửi các câu hỏi 
chung về COVID-19 tới địa chỉ 
COVID19@saccounty.net 
Nếu có câu hỏi liên quan tới vắc-xin ngừa COVID-
19, hãy gửi email tới địa chỉ 
COVID19vaccine@saccounty.net 

Truy cập trang web của 
Viện Nhi Khoa Hoa Kỳ 
tại địa chỉ 
HealthyChildren.org để 

tìm hiểu thêm thông tin 

về vắc-xin ngừa COVID-

19 cho các gia đình. 

Trang 4 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html?s_cid=11706:cdc%20covid%20booster%20shot%20guidelines:sem.ga:p:RG:GM:gen:PTN:FY22
https://myturn.ca.gov/
https://dhs.saccounty.gov/PUB/Pages/Vaccination-Clinic-Locations.aspx
https://dhs.saccounty.gov/PUB/Pages/Vaccination-Clinic-Locations.aspx
mailto:COVID19@saccounty.net
mailto:COVID19vaccine@saccounty.net
https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/COVID-19/Pages/default.aspx
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