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Hội đồng giáo dục Hokkaido

LIÊN QUAN ĐẾN ÁP DỤNG VIỆC TẠM THỜI NGỪNG ĐẾN LỚP

Xét theo thực tế hiện tại, tỉnh Hokkaido đã chuyển sang giai đoạn cảnh báo xuống cấp độ “1”, dựa theo sổ tay
hướng dẫn quản lý vệ sinh do chính phủ soạn thảo, từ ngày 1/11 trở đi, áp dụng việc tạm thời ngừng đến lớp .

◎Nếu người sống cùng nhà với các em có triệu chứng cảm thì việc “tạm thời ngừng đến lớp do có triệu

chứng lây nhiễm” không được áp dụng. “Việc tạm thời ngừng đến lớp do có triệu chứng lây nhiễm” tiếp
tục được áp dụng khi các em có triệu chứng cảm.

※ Trường hợp người sống cùng nhà với các em có triệu chứng cảm và phụ huynh muốn các em nghỉ
học do lo sợ sự lây lan của dịch bệnh thì hãy trao đổi với phía nhà trường. Nếu hiệu trưởng quyết
định rằng đó là lí do hợp lí, các em sẽ không bị đánh dấu là vắng mặt.

Dù là như thế nhưng…
Mình cũng lo lắng nếu
cho con đi học khi số
người nhiễm tăng và ai
đó trong gia đinh có các
triệu chứng…

Nếu thấy lo lắng về
lây nhiễm, hãy trao
đổi với nhà trường.
Chúng tôi sẽ quyết
định việc đánh dấu
vắng mặt dựa trên
tình hình lây lan của
khu vực.

Trường hợp các em buộc phải nghỉ học
và không thể đến trường, hãy bảo vệ
việc “học tập” và “An toàn, yên tâm” của
các em bằng việc áp dụng ICT v.v…

Hãy liênlạc (cungcấp thôngtin) cho trường họctrongnhữngtrường hợp sau
Tình trạng của các em/phụ huynh

① Có xét nghiệm kết quả dương tính

Đối ứng của trường

Tạm thời dừng đến lớp cho đến khi khỏi bệnh

② Được xác nhận là người tiếp xúc gần gũi với người Tạm thời ngừng đến lớp trong thời gian giám sát sức khỏe(14 ngày)
nhiễm bệnh

Các em sẽ phải làm xét nghiệm PCR hoặc xét

③ nghiệm kháng nguyên (không bao gồm đối

trượng tiếp xúc gần gũi với người nhiễm bệnh)

④

⑤

Các em có triệu chứng cảm

theo chỉ thị của các trung tâm chăm sóc sức khỏe

Tạm thời ngừng đến lớp cho đến khi có kết quả xét nghiệm âm tính.

※Không bao gồm xét nghiệm tư nhân và xét nghiệm không nằm trong
bảo hiểm.
Tạm thời ngừng đến lớp cho đến khi hết triệu chứng

※Đến bệnh viện khám, nếu nhận được chẩn đoán không nhiễm
Covid-19 thì hãy liên lạc với trường học và họ sẽ quyết định về
việc đánh dấu vắng mặt.

Cảm thấy lo lắng do “người sống cùng nhà với các
Hãy trao đổi với nhà trường để được quyết định về việc đánh dấu
em có triệu chứng cảm” hoặc “người sống cùng
vắng mặt dựa trên tình trạng lây nhiễm của khu vực.
nhà với các em phải xét nghiệm PCR”

Video về vaccine COVID-19!

Hokkaido, Hội đồng giáo dục Hokkaido, Hiệp hội Y tế Hokkaido đã làm một video cho
phụ huynh và các em về mức độ quan trọng của việc đưa ra quyết định liên quan đến
tiêm vaccine Covid-19 dựa trên sự hiểu biết đúng đắn về hiệu quả và tác dụng phụ của
vaccine, cũng như để tránh tình trạng phân biệt đối xử và bắt nạt với người đã tiêm và
chưa tiêm vaccine. Hãy xem nó như một tài liệu tham khảo khi nghĩ về việc tiêm vaccine.

