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Bộ Giáo dục Hokkaido

Đối phó với biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao
Hiện nay, biến thể Delta chiếm đến 85% tổng số xét nghiệm PCR trên toàn tỉnh
(tính đến ngày 13/08). Số ca bệnh phát hiện ở những người có liên quan đến các
trường học cũng nhiều hơn so với các kỳ nghỉ trước.
Kết thúc kỳ nghỉ hè cũng là thời gian bắt đầu lại các hoạt động giáo dục tại
trường học. Nhằm phòng tránh lây nhiễm tập thể, Bộ Giáo Dục Hokkaido tiếp
tục yêu cầu sự hợp tác từ các bậc phụ huynh.

Ăn - Ngủ - Vận dộng
Giữ cân bằng đời sống

Trường hợp nhận thấy có các dấu hiệu bệnh ở trẻ hoặc các thành viên trong gia đình, vui lòng
“cho trẻ nghỉ ở nhà”
【Các đặc điểm của lây nhiễm trong trường học】
Biểu hiện sốt nhẹ nhưng uống thuốc hạ sốt và
tiếp tục đi học ⇒ lây lan rộng ra toàn trường.
Người trong gia đình có biểu hiện đau họng
(triệu chứng nhẹ) ⇒ để trẻ tiếp tục đến trường
⇒ lây lan rộng ra toàn trường và cả gia đình.

Bất kể có triệu chứng hay không, quý phụ huynh vui lòng
cho trẻ nghĩ dưỡng bệnh tại nhà đến khi các triệu chứng
(bao gồm cả trẻ và người trong gia đình) chấm dứt.

Triệu chứng COVID-19
Sốt, ho, khó thở
Sốt
Ho
Khó thở
Đau cơ
Chảy nước mũi
Viêm họng
Đau đầu
Buồn nôn
Đau bụng
Tiêu chảy
Mất vị giác, khứu giác

6%

43%
50%
29%
36%

70%

20%
34%
12%
8%
19%
8%

「Theo hướng dẫn về khám chữa bệnh COVID-19（Ver 5.2）」

Trường hợp trẻ cần xét nghiệm PCR hoặc kháng nguyên, vui lòng thông báo sớm
tới nhà trường
Để phòng tránh dịch bệnh lan rộng trong trường học, việc phát hiện sớm và xử lý nhanh là
biện pháp ưu tiên (nghỉ học tạm thời...). Chính vì vậy, trường hợp trẻ cần xét nghiệm PCR
hoặc kháng nguyên, vui lòng thông báo sớm nhất tới BGH nhà trường nếu có thể.

Yêu cầu hợp tác để loại bỏ sự vu khống, phỉ báng trên mạng xã hội

Tại các khu vực hay trường học xuất hiện người bị
nhiễm Covid-19, đã xảy ra các trường hợp có định kiến
・phân biệt đối xử người và gia đình người nhiễm Covid「Tất cả là tại nó/anh
19 hay vu khống, phỉ bang trên mạng xã hội
ta/cô ta/bà ta/ông ta
Nguyên nhân gốc rễ của những lời nói trách móc hay
nên vi-rút mới phán tán
sự phân biêt đối xử là do những “lo lắng・sợ hãi” hay
“bản năng tự vệ” đối với những loại vi-rút mà con người
trên diện rộng！」
không thể nhìn thấy hoặc hiểu được. Bất kì ai đều có nguy
cơ bị nhiễm bệnh, trong mỗi người đều mang trong
mình những nỗi bất an và bản năng tự vệ.
Xin các bậc phụ huynh vui lòng hãy nói chuyện với
trẻ nhỏ những gì phụ huynh có thể làm được.
「Điều gì đến sau vi-rút」(Hiệp hội Chữ thập đỏ Nhật Bản)

