
Tại trường học, để đảm bảo việc học tập lành mạnh của các em, cùng với việc định hình lại 
“lối sống mới trong trường học” nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm, thiết lập nội dung 
học tập và nội dung các hoạt động dựa trên tình hình lây nhiễm của khu vực và đặc trưng của 
biến chủng mới, nỗ lực để các tiết học, các câu lạc bộ, những sự kiện khác có thể được tiếp tục 
diễn ra, vì vậy mong các bậc phụ huynh hiểu và cùng hợp tác. 

Điểm quan trọng của “Lối sống mới trong trường học” 

Tìm 
hiểu về 

bệnh

、❑ Hướng dẫn, chỉ đạo các em học sinh hiểu đúng về Covid-19 cũng như cách 

tự tránh nguy cơ lây nhiễm. 

❑ Hướng dẫn, chỉ đạo để không có sự phân biệt đối xử hay thành kiến. 

Gửi tới các bậc phụ huynh (2022.4.6 Bản số 12) Ban chỉ đạo Giáo dục tỉnh 
Hokkaido

Tham khảo theo “Sổ tay quản lí vệ sinh liên quan đến Covid-19 trong 
trường học-Lối sống mới trong trường học (1/4/2022 Bản 8)”
(Bộ giáo dục). 

❑ Vui lòng hợp tác theo dõi tình hình sức khỏe, bao gồm đo nhiệt độ cơ thể của các em và 
những người thân sống chung.

❑ Khi có các biểu hiện của bệnh như sốt hoặc ho, vui lòng để các em nghỉ ngơi ở nhà.

※Trường hợp này được xem như “tạm ngừng đến lớp.”

※Hiện nay, dựa trên tình hình lây lan ở Hokkaido, người sống cùng nhà có các triệu chứng 
như sốt chưa được chẩn đoán cũng sẽ áp dụng tương tự.

❑ Thực hiện thường xuyên và nghiêm chỉnh việc rửa tay bằng xà 

phòng với nước trong khoảng 30 giây.

❑ Có thể sử dụng những chất tẩy rửa gia dụng có hiệu quả chống lại Covid-

19 để khử trùng, kết hợp tác dụng của khử trùng trong hoạt động dọn 

dẹp hàng ngày. 

Các biện 
pháp cơ

bản

❑ Thực hiện hoán khí thường xuyên hoặc định kì ứng với thời tiết 
hoặc khí hậu. 

❑ Nếu có thể, đảm bảo khoảng cách 1-2m giữa người với người. 

❑ Đeo khẩu trang khi nói chuyện hoặc khi không đảm bảo đủ 
khoảng cách với người khác. 
※Khi có nguy cơ sốt hoặc cảm thấy khó thở, tùy cơ ứng biến với việc tháo

khẩu trang.

Tránh 
tam mật

「Điểm lưu ý đặc biệt」～Những điều học hỏi được từ các trường hợp lây nhiễm～

Bản thân, anh chị em, người sống cùng

Ăn trưa, ăn bổ 

sung, cuộc sống 

ngoài trường
（Khi ăn uống）

Ở phòng nghỉ, thay 
trang phục của CLB

Thực hiện 

ăn trong im 
lặng



・Cảm thấy lo lắng về việc lây nhiễm
của các em.

・Lo lắng về ảnh hưởng đến sức khỏe 
của việc rửa tay và khử trùng
Hãy liên lạc với cửa sổ
tư vấn trường học hoặc 
“Trung tâm tư vấn 
hỗ trợ trẻ em” của 
Ban chỉ đạo giáo dục 
tỉnh Hokkaido.

Ban chỉ đạo giáo dục tỉnh Hokkaido

「Trung tâm tư vấn hỗ trợ trẻ em」

☎:0120-3882-56（24h miễn phí）
E-mail:sodan-center@hokkaido-c.ed.jp

Hãy trao đổi với chúng tôi nếu 
thấy lo lắng

Quan điểm về việc tạm ngừng đến lớp（2022.4.6 Hiện tại ※Có thể thay đổi ứng với tình hình）

Tình trạng gia đình và các em Đối ứng của trường

① Các em được xác nhận nhiễm Covid-19 “Tạm ngừng đến lớp” đến khi khỏi bệnh

②
Các em được nhận định là người tiếp xúc 
gần (Người sống cùng nhiễm Covid-19)

“Tạm ngừng đến lớp” theo chỉ định của phòng khám. 

③
Các em được nhà trường liệt kê vào 
danh sách “có nguy cơ lây nhiễm” 

“Tạm ngừng đến lớp” sau 7 ngày kể từ ngày cuối tiếp xúc với người 
nhiễm Covid)（Chấm dứt từ ngày 8）

④
Các em  được quyết định làm xét 
nghiệm PCR hoặc xét nghiệm kháng 
nguyên(Ngoại trừ người tiếp xúc gần）

“Tạm ngừng đến lớp đến khi có kết quả xét nghiệm “âm tính”

※Không bao gồm những xét nghiệm ngoài bảo hiểm và xét nghiệm tư nhân 
của địa phương. 

⑤
Các em có triệu chứng ho và sốt
Các thành viên trong gia đình có các triệu 
chứng không được chuẩn đoán như sốt.  

“Tạm ngừng đến lớp” đến khi hết triệu chứng.

※Tuy nhiên, nếu thành viên trong gia đình sống cùng có khám tại các bệnh
viện và không được xác nhận là nhiễm bệnh thì việc đến lớp của các em
sẽ được quyết định dựa trên tình trạng lây nhiễm của địa phương, vì vậy
hãy trao đổi với trường học.

⑥
Cảm thấy lo lắng khi ”Các thành viên 
trong gia đình trở thành người tiếp xúc 
gần”, “người có nguy cơ lây nhiễm”

Tùy vào tình hình lây nhiễm của địa phương để các em không bị coi 
là vắng mặt, vì vậy hãy liên lạc với trường học.

※Không cản trở việc đến trường của các em.

Hãy hợp tác để không có những thông tin giả trên 
SNS 

STOP！Phân biệt đối xử
＜Khoảnh khắc xảy ra phân biệt ②

Trường học＞
（Sở tư pháp）

Về quan điểm đóng cửa trường học 

Tiến hành đóng cửa trường học các trường hợp từ (1)-(3) sau: 

① Có một học sinh nhiễm bệnh, xung quanh có nhiều người nhiễm có triệu chứng cảm cúm chưa 
được chẩn đoán. 
② Nhiều học sinh nhiễm bệnh trong cùng một trường học.
③ Ngoài ra, người lãnh đạo trường học ra quyết định cần thiết dựa trên y tế trường. 

Tiêu chuẩn lập danh sách (Bộ sức khỏe phúc lợi 
Hokkaido) 
• Nói chuyện với người mắc Covid-19 trong bữa ăn trên 

cùng bàn 
• Một trong 2 không đeo khẩu trang (bao gồm cả khẩu trang 

mũi), ở cùng với người nhiễm Covid-19 trong thời gian 
dài v.v…

Ngay cả khi có trường hợp nhiễm Covid-19 tại trường học do sự lây lan của chủng Omicron, chỉ những thành viên
trong gia đình sống cùng nhau mới là đối tượng điều tra dịch tễ của trung tâm y tế. (*Còn một số trung tâm y tế đang
làm như trước đây.)

Tùy thuộc vào tình hình của các em và gia đình, phản ứng của nhà trường sẽ thay đổi, vì vậy trong các trường hợp
(1) đến (6) sau, vui lòng thông báo cho nhà trường.

Nếu có một học sinh nhiễm Covid-19, nhà trường sẽ lên danh 
sách “người có nguy cơ lây nhiễm” từ lịch sử hoạt động của 
trường, do cũng có trường hợp tạm ngừng đến lớp riêng, nên 
mong các bậc phụ huynh thông cảm và hợp tác. 

Những chỉ trích và phân biệt đối xử được cho là do sự sợ hãi/
lo lắng, bản năng tự phòng vệ trước những con virut không nhìn
thấy được. Ai cũng có thể nhiễm, ai cũng có những bất an và
bản năng phòng vệ bên trong.

Chúng ta có thể làm được gì,
mỗi gia đình hãy nói chuyện với các em. 

mailto:sodan-center@hokkaido-c.ed.jp

