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CA� C HỌC SINH 

 

Kha�n ca�p  
 

I. Thông tin kha�n ca�p phải được ca� t giữ tại mo� i trường/Chương trı̀nh Chăm sóc Trẻ 
em ở Tuo� i Đi học (SACC) cho mo� i học sinh. 

 
II. Phụ huynh hoặc người giám hộ phải được liên lạc càng sớm càng to� t có the�  trong 

những trường hợp kha�n ca�p. Phu huynh/người giám hộ có trách nhiệm cung ca�p 
cho trường/SACC thông tin liên lạc đúng và hiện tại đe�  sử dụng cho kha�n ca�p. 

 
III. Ne�u viên hiệu trưởng trường, y tá trường, người đại diện, hoặc nhân viên CCC tin 

ra�ng cha�n thương hoặc bệnh trạng ca�n sự chăm sóc ngay lập tức, và phụ huynh 
hoặc người giám hộ không có mặt đe�  chăm sóc cho em trẻ, Dịch vụ Y te�  Kha�n ca�p 
911 sẽ được gọi ne�u ca� n thie� t.  

 
IV. Những học sinh có mặt với một so�  va�n đe�  y te�  hoặc kha�n ca�p the�  cha� t phải bị loại 

trừ ra từ trường/SACC cho phúc lợi sức khoẻ và an toàn của học sinh và dân so�  
học sinh còn lại (xem Phụ lục I). 

 
Viên Phó Tổng Giám đốc Khoa Học sinh Học tập và Trách Nhiệm Giải trı̀nh (hoặc 
người được uỷ nhiệm) có trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này. 

 
Viên Phụ tá To� ng Giám Đốc Khoa Học sinh Học tập và Trách nhiệm Giải trı̀nh 
(hoặc người được chỉ định) có trách nhiệm xem xét quy định này vào năm 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HEỆ  TRƯƠ� NG CÔNG QUAỆ N PRINCE WILLIAM 



Phụ lục I Quy 
định 758-1 

 

Tiêu Chua�n Loại trừ Bệnh hoặc Thương tı́ch 
 
 
Các lý do mà trường/SACC gởi em trẻ về nhà hoặc cho phụ huynh giữ em ở nhà khỏi đe�n 
trường/ SACC. 

 
1. Sốt từ 100ºF trở lên - loại trừ cho đến khi học sinh không sốt trong khoảng thời gian 

ít nhất là 24 tie�ng đo� ng ho� . 
 
2. Viêm màng ke�t (mắt hồng), nhiễm khuẩn ca�u chuo� i, bệnh na�m da, và chốc lở ta� t cả 

là nhiễm trùng và phải được điều trị bằng thuốc ít nhất 24 giờ trước khi trở lại 
trường học. Xin vui lòng không cho phép học sinh bị ảnh hưởng trở lại trước thời 
gian này để các học sinh khác không bị nhiễm bệnh một cách không cần thiết. 

 
3. Phát ban có nguồn gốc không rõ (đặc biệt nếu kèm theo sốt).  

 
4. Chấn thương đầu. 

 
5. Ho nặng hoặc khó thở. 

 
6. Cảm lạnh - một em trẻ bị chảy máu mũi đặc hoặc liên tục nên ở nhà. 

 
7. Tiêu chảy hoặc nôn mửa - trừ khi cho đến lúc học sinh không có triệu chứng ít nhất 

24 giờ. 
 
8. Cổ bị cứng đơ có liên quan đến một cơn sốt và/hoặc có một  thương tích 

gần đây. 
 
9. Không có chích ngừa đầy đủ với bệnh dịch đã biết ở trường. 

 
10. Tham khảo "Bảng Tham Khảo cho Nhân viên Trường về Bệnh Truyền Nhiễm" của 

VDOH để biết các loại trừ/thông tin khác. 


