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Yêu cầu tới các bậc phụ huynh

Tuy nhiên trong trường hợp có thể lên danh sách người tiếp xúc gần (ví dụ đã cùng
ăn chung 1 bàn…) thì sẽ tuân theo hướng dẫn của chính quyền, thực hiện các việc
sau:

① Khi nhiều trẻ em được phát hiện nhiễm bệnh trong cùng một lớp
② Ngay cả khi chỉ có một người nhiễm bệnh, vẫn có nhiều người có các triệu chứng 

khác như cảm lạnh…
③ Các lớp học sẽ bị dừng nếu xác định được một người dương tính và có nhiều 

"người có khả năng bị nhiễm bệnh"

◎Do việc tích cực thực hiện cuộc điều tra dịch tễ học tại các Trung tâm Y tế, 
khi một người ở trường được xác nhận nhiễm bệnh, lớp học sẽ được đóng 
cửa toàn bộ trên quan điểm ngăn chặn sự lây lan của bệnh truyền nhiễm.

※ Chúng tôi sẽ xem xét các biện pháp như đóng cửa lớp học hoặc đóng cửa trường học tùy thuộc 
vào tình trạng lây nhiễm.

Thay vì điều tra dịch tễ học tích cực tại Trung tâm Y tế, nhà trường xác nhận ngày bắt đầu 
(hoặc ngày lấy mẫu trong trường hợp không có triệu chứng) bằng cách phỏng vấn các cá 
nhân dương tính, và tùy thuộc vào tình hình tiếp xúc sau 2 ngày trước đó, chúng tôi sẽ xác 
định phạm vi dừng lớp học tạm thời, vì vậy xin vui lòng hợp tác như sau:

・ Nếu trẻ dương tính hoặc chuẩn bị xét nghiệm PCR, vui lòng liên hệ với nhà trường.
*PCR và các xét nghiệm khác thuộc diện do bác sĩ và Trung tâm Y tế hướng dẫn. Các
xét nghiệm tư nhân hoặc không trong diện bảo hiểm không thuộc diện này.
・ Nếu trẻ dương tính, vui lòng liên hệ với gia đình của bạn bè hoặc người khác mà 
bé đã tiếp xúc, liên hệ trong các hoạt động ngoài khuôn viên trường.

Trường cũng có thể liệt kê danh sách người nhiễm bệnh. Vì vậy, hãy vui lòng
hợp tác với nhà trường.

◎ Do sự chú trọng tích cực của các cuộc điều tra dịch tễ học tại các Trung tâm Y
tế, những người sống chung với người nhiễm bệnh vẫn là đối tượng áp dụng
khi điều tra tiếp xúc gần, tuy nhiên những người khác với những người sống
chung với người nhiễm (bạn cùng lớp, bạn bè đã ăn cùng nhau, v.v.) sẽ nằm
ngoài đối tượng điều tra trong thời gian này.
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