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            HƯỚNG DẪN COVID-THÔNG MINH HỌC KỲ 3 

 

Kính gửi các bậc cha mẹ và người chăm sóc, 

  

Chào mừng đến với Học kỳ 3. Tôi hy vọng gia đình và bạn bè của chúng 

ta có một kỳ nghỉ học vui vẻ, an toàn và thú vị. 

  

Sự kết hợp của các biện pháp an toàn theo từng lớp - xét nghiệm kháng 

nguyên nhanh theo triệu chứng (RAT), tiêm chủng, thông gió, vệ sinh và 

làm sạch - cho phép chúng tôi duy trì hoạt động của trường học. 

  

Chúng tôi kêu gọi tất cả các bậc cha mẹ và người chăm sóc vui lòng 

giữ con bạn ở nhà nếu chúng không khỏe 

  

Hãy nhớ sử dụng xét nghiệm kháng nguyên nhanh nếu con bạn đang 

bịCác triệu chứng COVID-19và giữ chúng ở nhà cho đến khi chúng khỏe 

mạnh và không có bất kỳ triệu chứng nào, ngay cả khi kết quả của chúng 

là âm tính. 

Nếu kết quả RAT của con bạn là dương tính, nó phải được báo cáo 

quaTrang web của Dịch vụ NSW Liên kết bên ngoàihoặcỨng dụng SNW 

dịch vụ. Liên kết bên ngoàiĐể biết thông tin về cách quản lý COVID-19 

và cách ly tại nhà, hãy tham khảoKiểm tra của Chính phủ NSW dương 

tính với tờ thông tin COVID-19. 

  

Bảo vệ gia đình bạn khỏi bệnh cúm và COVID-19 trong mùa đông 

này 

mailto:fairvale-p.school@det.nsw.edu.au
https://www.nsw.gov.au/covid-19/stay-safe/testing/symptoms
https://www.nsw.gov.au/covid-19/stay-safe/testing/register-positive-rat-test-result
https://www.service.nsw.gov.au/campaign/service-nsw-mobile-app
https://www.service.nsw.gov.au/campaign/service-nsw-mobile-app
https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/advice-for-confirmed
https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/advice-for-confirmed
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Cúm và COVID-19 có thể là những bệnh nghiêm trọng, ngay cả ở trẻ em 

và thanh thiếu niên. Cả hai loại vi-rút này đều có thể lây lan nhanh chóng 

khi có nhiều người tiếp xúc gần gũi, chẳng hạn như ở trường học. 

Thuốc chủng ngừa cúm được miễn phí cho tất cả cư dân NSW từ 6 tháng 

tuổi trở lên trong tháng 6, như một phần trong nỗ lực của Chính phủ NSW 

nhằm chống lại mùa cúm nghiêm trọng dự kiến trong năm nay. Chúng tôi 

đặc biệt khuyên các gia đình nên tận dụng cơ hội này. Thuốc chủng ngừa 

có sẵn thông qua bác sĩ gia đình và nhà thuốc, và có thể được nhận một 

cách an toàn cùng lúc với thuốc chủng ngừa COVID-19. 

Tiêm phòng COVID-19 vẫn được khuyến nghị cho tất cả mọi người từ 5 

tuổi trở lên và cũng có sẵn tại các bác sĩ đa khoa và nhà thuốc 

Đặc biệt, NSW Health đang kêu gọi các bậc cha mẹ có con từ 6 tháng 

đến dưới 5 tuổi đăng ký cho con mình tiêm vắc-xin cúm miễn phí từ bác 

sĩ gia đình càng sớm càng tốt. Năm nay, trẻ nhỏ từ hai tuổi trở xuống có 

mối quan tâm đặc biệt, chưa bao giờ trải qua mùa cúm hoặc chưa có 

miễn dịch với vi rút, do đó, việc chủng ngừa cúm là đặc biệt quan trọng 

đối với lứa tuổi này. 

Thuốc chủng ngừa có sẵn thông qua bác sĩ gia đình cho tất cả mọi 

người từ sáu tháng tuổi trở lên và cũng có sẵn tại nhà thuốc cho tất cả 

mọi người từ 10 tuổi trở lên. Những người từ 5 tuổi trở lên có thể phải 

trả một khoản phí để đưa con mình đi tiêm phòng cúm. Chúng tôi 

khuyên bạn nên tận dụng sáng kiến vắc-xin cúm miễn phí của Chính 

phủ NSW cho tất cả cư dân NSW cho đến ngày 17 tháng 7. Để biết 

thêm thông tin, hãy truy cậpnsw.gov.au/flu Liên kết bên ngoàivàTiêm 

phòng cúm miễn phí cho tất cả mọi người đến ngày 17 tháng 7. 

  

Cảm ơn bạn một lần nữa vì đã tiếp tục hỗ trợ trong học kỳ này. Hẹn gặp 

lại các bạn vào thứ 3! 

  

  

mailto:fairvale-p.school@det.nsw.edu.au
https://www.nsw.gov.au/health/influenza
https://education.nsw.gov.au/noticeboard/2022/06/free-flu-shots-for-all-until-june-30
https://education.nsw.gov.au/noticeboard/2022/06/free-flu-shots-for-all-until-june-30
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Anthony Pitt 

Hiệu trưởng 

Some helpful reminders  
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