
 

 

 

Xét nghiệm kháng nguyên dự phòng và 

truy tìm những người tiếp xúc gần trong 

trường học kể từ tháng 1 năm 2022 

Kính thưa các bậc phụ huynh, từ tháng Một lại tiếp tục thực hiện xét nghiệm kháng nguyên phòng ngừa trong các trường học. Từ ngày mùng 3 

đến ngày mùng 16 tháng Một, sẽ xét nghiệm hai lần một tuần, vào thứ Hai và thứ Năm. Từ ngày 17 tháng 1, việc xét nghiệm diễn ra mỗi tuần một 

lần, vào thứ Hai. Việc xét nghiệm liên quan đến trẻ em và học sinh chưa tiêm chủng cũng như đã tiêm chủng và cả những người đã mắc bệnh. 

Nếu trẻ không thực hiện xét nghiệm này, sẽ phải đeo khẩu trang suốt cả ngày. Trẻ em trên 15 tuổi phải đeo mặt nạ (respirátor). 

 

Làm gì nếu con Quý vị có kết quả xét nghiệm kháng nguyên dương tính? 

Nếu con Quý vị có kết quả xét nghiệm kháng nguyên dương tính không cần phải liên hệ với bác sĩ đa khoa. Nhà trường sẽ thông báo cho Quý vị 

biết cách thức cấp giấy giới thiệu cho con quý vị. Có hai lựa chọn: 

 

 

Quý vị sẽ nhận được tin nhắn với số 

của giấy giới thiệu điện tử. Sau khi 

nhận được tin nhắn này, Quý vị sẽ đến 

bất kỳ địa điểm xét nghiệm Covid nào 

để thực hiện xét nghiệm PCR trên cơ 

sở giấy giới thiệu. Đối với một số nơi, 

cần phải đặt trước. 

Trẻ sẽ nhận được văn bản xác nhận kết quả xét nghiệm kháng 

nguyên dương tính từ nhà trường. Quý vị mang giấy xác nhận này 

đến bất kỳ địa điểm xét nghiệm Covid nào để thực hiện xét 

nghiệm PCR trên cơ sở giấy giới thiệu. Đối với một số nơi, cần 

phải đặt trước. Giấy xác nhận Quý vị nhận được từ nhà trường 

không phải là chứng chỉ để sử dụng khi dùng các dịch vụ và tham 

gia các sự kiện hoặc để đi du lịch. 

 

  Quý vị có thể tìm danh sách các địa điểm làm xét nghiệm PCR tại: https://crs.uzis.cz 

 
Nếu kết quả xét nghiệm PCR âm tính 

con Quý vị đi học bình thường. 

 
 
 

Làm gì nếu xét nghiệm PCR dương tính? 

Nếu kết quả xét nghiệm PCR của con Quý vị dương tính, hãy liên hệ với bác sĩ nhi khoa. Sau đó, trung 

tâm vệ sinh dịch tễ khu vực sẽ liên hệ với Quý vị hoặc Quý vị sẽ được yêu cầu tự xác định những người đã 

tiếp xúc gần. 

Nghĩa vụ báo cáo kết quả xét nghiệm PCR dương tính của con Quý vị cho nhà trường mới được áp dụng dù đó là xét nghiệm ở trường hay ví dụ trong gia đình. 

 Điều gì xảy ra khi bạn học cùng lớp có xét nghiệm kháng nguyên dương tính? 

Nếu điều này xảy ra trong buổi xét nghiệm vào ngày thứ Hai, trẻ bị dương tính sẽ không tham gia buổi học. Những trẻ khác ở lại trường. 

Nếu một trong các học sinh dương tính khi xét nghiệm kháng nguyên vào thứ Năm, cả lớp sẽ chuyển sang cái gọi là chế độ test-to-stay. Điều này có nghĩa là cả lớp phải 
xét nghiệm kháng nguyên hàng ngày, cho đến khi đứa trẻ ban đầu dương tính với kháng nguyên nhận được kết quả xét nghiệm PCR âm tính. Trong thời gian này biện 

pháp chế độ đặc biệt được áp dụng cho cả lớp - học sinh dưới 15 tuổi đeo khẩu trang, trên 15 tuổi đeo mặt nạ (respirator), nhà vệ sinh riêng, khoảng cách ít nhất 1,5 

mét khi ăn và cách ly với các học sinh khác. 

Điều gì xảy ra khi con Quý vị gặp người dương tính covid-19 ở trường? 

Con Quý vị có thể gặp học sinh có kết quả xét nghiệm PCR dương tính trong trường. Nếu nhà trường chuyển tất cả các thông tin cần thiết cho trung 

tâm vệ sinh dịch tễ khu vực, Quý vị sẽ nhận được tin nhắn chứa số của giấy giới thiệu điện tử, lệnh cách ly và hướng dẫn xét nghiệm PCR. Không cần 

phải tự xác định những người đã tiếp xúc gần, Quý vị cũng không cần phải chờ đợi cuộc gọi từ trung tâm truy tìm những người đã tiếp xúc gần. 

Nếu có vấn đề gì xảy ra hoặc người này ở ngoài trường, Quý vị sẽ nhận được tin nhắn yêu cầu tự xác định những người đã tiếp xúc gần. Trong trường 

hợp này, Quý vị vui lòng tự xác định những người đã tiếp xúc gần, với điều này Quý vị sẽ tăng tốc đáng kể toàn bộ quá trình. 

 


