
 

Học sinh Trở lại Trường học 

Vùng Peel — Cơ quan Y tế Công cộng vùng Peel CDS-0858  21/03 

 

Khi con quý vị đã sẵn sàng để trở lại trường học, hãy điền mẫu thông tin này và chỉ đánh dấu vào 1 ô. Gởi lại 
mẫu thông tin này cho hiệu trưởng trường học của con quý vị.  

Chữ ký của quý vị, với tư cách là cha/mẹ hoặc người giám hộ của trẻ, xác nhận rằng thông tin được cung cấp là 
đúng sự thật. Điều này là quan trọng nhằm giúp giảm sự lây lan của COVID-19 và bảo vệ sự an toàn của tất cả 
nhân viên và học sinh trong trường. 

Tên học sinh: _____________________________________ 
 
Con tôi đã làm xét nghiệm COVID-19 và kết quả là DƯƠNG TÍNH: 

 Con tôi đã tự cách ly trong 10 ngày kể từ ngày các triệu chứng bắt đầu xuất hiện hoặc kể từ ngày 
xét nghiệm (nếu không có triệu chứng nào); và tất cả các triệu chứng đều đã thuyên giảm trong ít 
nhất 24 giờ và không bị sốt. 

Con tôi đã làm xét nghiệm COVID-19 và kết quả là ÂM TÍNH: 

 Con tôi đã không tiếp xúc với một ca nhiễm COVID-19 và các triệu chứng của con tôi đều đã thuyên 
giảm trong ít nhất 24 giờ. 

 Con tôi đã được một chuyên gia chăm sóc sức khỏe đánh giá và đã nhận được một chẩn đoán khác. 
Các triệu chứng đã thuyên giảm trong ít nhất 24 giờ (nếu nguyên nhân là do bệnh lây nhiễm). 

 Con tôi đã tiếp xúc với một ca dương tính với COVID-19 và đã tự cách ly trong 14 ngày kể từ ngày 
tiếp xúc gần nhất. Con tôi khỏe mạnh và không có các triệu chứng. 

Chưa làm xét nghiệm COVID-19: 

 Chuyên gia chăm sóc sức khỏe của con tôi đã chẩn đoán một tình trạng bệnh lý khác và các triệu 
chứng đã thuyên giảm trong ít nhất 24 giờ. 

 Con tôi đã tự cách ly trong 10 ngày kể từ ngày các triệu chứng bắt đầu xuất hiện và các triệu chứng 
của con tôi đã thuyên giảm trong ít nhất 24 giờ. 

 Con tôi đã tiếp xúc với một ca dương tính với COVID-19, đã tự cách ly trong 14 ngày kể từ ngày tiếp 
xúc gần nhất và đã không có bất kỳ triệu chứng COVID-19 nào trong 10 ngày qua. 

Ngoài ô đã được đánh dấu ở trên, tôi xác nhận rằng con tôi cũng đã vượt qua được các câu hỏi đánh giá 
sàng lọc COVID-19 và đã tuân thủ theo tất cả chỉ dẫn được áp dụng của cơ quan y tế công cộng.  

Tên của Cha/Mẹ/Người giám hộ: _____________________________________ 

Chữ ký: _____________________________________  Ngày: ________________________ 


