
  Sửa đổi ngày 26 tháng 1, 2021 

CHỨNG NHẬN KIỂM TRA SỨC KHỎE HÀNG NGÀY COVID-19 
HỌC SINH 

 
Tên học sinh: ___________________________________________________________________________ 
 
Trường: ______________________________________________________________ Lớp: ___________ 
 
Con của bạn phải hoàn thành một cuộc kiểm tra sức khỏe mỗi ngày trước khi chúng đến trường trực tiếp. Vui lòng kiểm 
tra nhiệt độ của con bạn, hoàn thành danh sách kiểm tra ngắn bên dưới và báo cáo thông tin của con bạn. 
 

1. Trong ngày vừa qua, con bạn có bất kỳ triệu chứng nào sau đây mà Có  Không 
 không phải do điều kiện khác gây ra không?   

  Sốt 100,4°F trở lên hoặc ớn lạnh   
  Ho   
    Khó thở   
  Mệt mỏi bất thường   
    Đau nhức cơ bắp hoặc cơ thể   
  Đau đầu   
    Gần đây mất vị giác hoặc khứu giác   
  Đau họng   
    Nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi   
  Buồn nôn hoặc nôn   
    Tiêu chảy hoặc đau bụng   

2. Con bạn có bị bất kỳ triệu chứng nào ở trên trong  Có Không 
 24 tiếng vừa qua không?   

3. Con bạn có tiếp xúc gần (trong vòng 6 feet trong hơn Có Không 
 15 phút) với bất kỳ ai xác nhận bị nhiễm COVID-19 không?   

4. Con bạn có xét nghiệm COVID-19 dương tính với vi rút Có Không 

 
đang hoạt động trong 10 ngày qua hoặc bạn có đang đợi kết quả xét nghiệm COVID-
19 không?   

5. Trong vòng 14 ngày qua, y tế công cộng hoặc chuyên gia y tế có Có Không 
 yêu cầu bạn tự theo dõi, tự cách ly hoặc tự cách ly con bạn vì lo ngại   
 về việc nhiễm COVID-19 không?   

 
Nếu câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào ở trên là có, con bạn không thể đến trường trực tiếp và không được trở lại trường cho 
đến khi đáp ứng được các tiêu chuẩn sức khỏe cộng đồng để trở lại trường học/đi làm. 
 
 

Tôi xác nhận rằng tôi là phụ huynh/người giám hộ hợp pháp của học sinh có tên ở trên và các câu trả lời ở đây là 
đúng và chính xác. 

 
________________________________________________________________________ _______________ 
Chữ ký Ngày 
 
________________________________________________________________________________________ 
Viết in tên  

Gửi đi  
Tài nguyên:  
CDC: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html 
DOH: https://www.doh.wa.gov/Emergencies/Coronavirus 
OSPI: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources 
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