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TẠI SAO? 
Xét nghiệm phòng ngừa có thể cho phép con em chúng ta được học toàn thời 
gian an toàn tại trường và được tiếp xúc cá nhân rất cần thiết với giáo viên và 
bạn bè của chúng. 

  
 

 
Việc xét nghiệm sự hiện diện của vi-rút COVID-19 diễn ra trong khuôn khổ của đợt quay 
trở lại giảng dạy toàn thời gian vào tháng 4, dựa trên cơ sở của biện pháp phòng chống 
đặc biệt của Bộ Y tế. 

Nó áp dụng cho tất cả các nhóm trẻ em, học sinh, sinh viên và nhân viên nhà trường và cơ 
sở học đường, những người được phép có mặt trực tiếp ở trường. Nó không áp dụng cho 
trẻ em, học sinh và sinh viên đến trường hoặc cơ sở học đường với mục đích tham vấn cá 
nhân hoặc giảng dạy toàn thời gian cho từng cá nhân. 

Việc xét nghiệm là điều kiện để được học toàn thời gian. 

Xét nghiệm thường xuyên là một công cụ cần thiết để chống lại 
sự lây lan của bệnh trong trường học và giữa trẻ em. Tất nhiên, 
đây không phải là bảo vệ 100%. Các biện pháp phòng chống khác 
phải được tiếp tục tuân thủ. 

Mỗi trường chọn hình thức xét nghiệm tùy theo khả năng của 
mình, do đó nhà trường sẽ thông báo cho Quý vị về phương án và 
chương trình cụ thể.Việc xét nghiệm sẽ được tổ chức làm sao để 
cho phép việc giảng dạy an toàn và không bị xáo trộn một cách 
hiệu quả nhất có thể. 

 
 
  
 
 
 

Nếu con quý vị không được khỏe hoặc thậm chí có 
các triệu chứng của COVID-19, sẽ phải ở nhà. 

Việc xét nghiệm chỉ dành cho trẻ em không có 
triệu chứng của bất kỳ bệnh truyền nhiễm nào  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập 
https://testovani.edu.cz/ 
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 Ở ĐÂU? 
Mỗi trường sẽ điều chỉnh các cơ sở để xét nghiệm phù hợp với khả năng của 
mình, nhưng phải tuân theo các quy tắc cơ bản: 

◼ Phải đảm bảo cho trẻ em chỗ ngồi và chỗ để đồ (ghế dài, bàn, v.v.). 

◼ Luôn luôn cần thiết giữ khoảng cách giữa các trẻ em ít nhất là 1,5 mét. 

◼ Có thể thực hiện xét nghiệm trong bất kỳ cơ sở thích hợp nào của trường, nơi có 
thể thông gió, hoặc thậm chí ngoài trời nếu nhiệt độ ngoài trời từ 15 đến 30 ° C. 

◼ Nếu trẻ được ở trong một cơ sở lưu trú của trường hoặc tham gia nơi giữ trẻ ngoài 
giờ học trước khi bắt đầu buổi học, sẽ được xét nghiệm tại đó ngay khi đến và sẽ 
không phải xét nghiệm ở trường. 

 

 NHƯ THẾ NÀO? 
Sẽ xét nghiệm bằng cách sử dụng test kháng nguyên. Các em tự lấy 
mẫu xét nghiệm từ phía trước mũi bằng tăm bông (không đau, giống 
như ngoáy mũi) và chờ kết quả. 

 

 Khi xét nghiệm học sinh mầm non, học sinh tiểu học, học 
sinh ở các trường, lớp đặc biệt phải có sự hỗ trợ của cha 

mẹ hoặc người được cha mẹ học sinh ủy quyền. 
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 KẾT QUẢ 
Test DƯƠNG TÍNH  

Nếu kết quả test dương 
tính, con quý vị sẽ về nhà 
và không được vào học. 

Test ÂM TÍNH 

 Nếu kết quả xét nghiệm âm tính, con 
quý vị có thể vào học, trừ khi có 
quyết định khác do sự xuất hiện sự 
truyền nhiễm ở trường. 

 

◼ Trẻ vị thành niên - nhà trường sẽ liên lạc với Quý vị và Quý vị sẽ đến đón trẻ 
hoặc Quý vị cung cấp sự đồng ý cho trẻ tự đi về. (Trẻ sẽ chờ trong phòng đặc 
biệt cho đến khi Quý vị đến đón - cách ly.) 

◼ Học sinh hoặc sinh viên thành niên - rời khỏi trường không trì hoãn không cần thiết. 

 
Nhà trường sẽ cấp giấy chứng nhận cho trẻ em có kết quả xét nghiệm dương tính rằng 
chúng đã được xét nghiệm dương tính bằng test kháng nguyên và cần phải thực hiện xét 
nghiệm xác minh càng sớm càng tốt. Cho đến lúc đó, trẻ không nên di chuyển ở nơi công 
cộng. Cũng cần liên hệ với bác sĩ đa khoa của trẻ và đề nghị đưa ra yêu cầu điện tử để thực 
hiện test RT-PCR tại cơ sở y tế. 

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập 
https://testovani.edu.cz/ 

 
 

Kết quả xét nghiệm âm tính 
không phải là đảm bảo 100% 
rằng trẻ sẽ không truyền vi-

rút. Vì vậy, quan trọng là 
phải luôn cẩn thận và tuân 
thủ các biện pháp phòng 

ngừa an toàn khác. 



Để biết thêm thông tin, hãy truy cập 
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ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA NẾU 
XUẤT HIỆN SỰ TRUYỀN 
NHIỄM TRONG LỚP? 

Nếu test dương tính xuất hiện trong một nhóm xét nghiệm khác với ngày 
đầu tiên học toàn thời gian trong một tuần nhất định, thì tất cả trẻ em, học 
sinh và sinh viên đã tiếp xúc với đối tượng xét nghiệm dương tính trong 
quá trình học tập (kể cả cả nơi giữ trẻ ngoài giờ học) trong 2 ngày trước đó 
phải rời khỏi trường hoặc chờ người đại diện theo pháp luật đến đón cùng 
với các học sinh khác 

 
 
 

 

Trong trường hợp xuất hiện test AG dương tính, 
nhóm tiếp xúc được xác định chờ thông tin về việc 
xác nhận  người được xét nghiệm dương tính bằng 
test RT-PCR xác minh. Nếu nhà trường xét nghiệm 
bằng test RT-PCR, không thực hiện xét nghiệm xác 
minh bằng test RT-PCR nữa. 

 
 
 
 

Trong trường hợp test RT-PCR do trường cung cấp dương tính hoặc 
nếu test RT-PCR xác minh xác nhận sự lây nhiễm ở đối tượng xét 
nghiệm dương tính bằng test AG, nhà trường sẽ chuyển thông tin về 
các mối liên hệ đã xác định đó cho PVSDT liên quan, họ sẽ ra lệnh 
cách ly cho các nhóm và những người đã tiếp xúc với người được xét 
nghiệm dương tính. (Trong lệnh cách ly có khuyến cáo không tiếp 
xúc với những người khác và hạn chế di chuyển ở nơi công cộng). 

 
 
 

Trong trường hợp xét nghiệm bằng test RT-PCR xác minh không 
khẳng định sự lây nhiễm ở người xét nghiệm dương tính ban đầu 
bằng test AG, người này phải gửi ngay lập tức kết quả cho trường, 
nhà trường sẽ thông báo cho tất cả các mối liên hệ được chỉ định 
ban đầu. Tất cả những người liên quan có thể quay lại học toàn 
thời gian mà không cần thực hiện thêm các bước cần thiết.
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CHUYỆN GÌ XẢY RA NẾU? 
 
 
 

 

XÉT NGHIỆM KHI NÀO VÀ THƯỜNG XUYÊN NHƯ  

THẾ NÀO? 
Sẽ xét nghiệm vào đầu tiết học trước khi bắt đầu 
buổi lớp học và sẽ diễn ra thường xuyên theo lịch 
trình của trường bạn cung cấp 

  
  
 
 
 

 
NHÀ CHÚNG TÔI ĐÃ BỊ COVID-19. CÓ CẦN THIẾT TEST KHÔNG? 
Trẻ em có bằng chứng là kết quả test RT-PCR hoặc test kháng 
nguyên POC âm tính (không quá 48 giờ) và không có các triệu 
chứng của bệnh COVID-19 thì không cần phải xét nghiệm. Ngoài 
ra, những người đã mắc bệnh COVID-19 và chưa qua 90 ngày 
sau khi test RT-PCR đầu tiên có kết quả dương tính không cần 
phải xét nghiệm. Tuy nhiên, cần phải chứng minh điều này (ví 
dụ: bằng giấy chứng nhận của bác sĩ, giấy khám, kết quả của 
phòng thí nghiệm dưới dạng giấy hoặc điện tử). 

 
 
 

 
ĐIỀU GÌ XẢY RA NẾU TÔI KHÔNG CHO CON ĐẾN TRƯỜNG? 
Nếu con quý vị không tham gia xét nghiệm, chúng không 
thể tham gia học toàn thời gian. Nhà trường sẽ ghi nhận 
sự vắng mặt đó là có lý do, nhưng không có nghĩa vụ phải 
cung cấp cho trẻ phương pháp giáo dục từ xa. Tuy nhiên, 
nên cung cấp cho trẻ một hình thức hỗ trợ thích hợp (ví dụ 
như gửi kế hoạch hàng tuần, cơ hội tham gia một số giờ 
trực tuyến, sử dụng tham vấn cá nhân). 


