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Chúng tôi phối hợp với khu vực y tế ịa phương để bảo vệ trẻ em tránh khỏi một số những triệu
chứng của các bệnh truyền nhiễm.
Nếu con của quý vị có bất kỳ những triệu chứng này, vui lòng giữ chúng ở nhà và thu xếp ch m
sóc con cái một cách thích hợp.
◆ BIỂU HIỆN, HÀNH VI - mệt mỏi bất thường, xanh xao, chán n, khó ánh thức dậy, lú
lẫn hoặc dễ kích ứng. ây là lý do ủ để ng n con quý vị đến trường.
◆ MẮT - Ghèn nhiều hoặc có mủ ở mắt hoặc ỏ mắt (viêm giác mạc).
◆ SỐT - nhiệt ộ 100ºF hoặc cao hơn.
◆ NƯỚC MŨI CÓ MÀU XANH, VÀ/HOẶC HO MÃN TÍNH - phải ược khám bởi một nhà
cung cấp các dịch vụ ch m sóc sức khỏe. Những bệnh này có thể lây và cần ược iều
trị.
◆

AU HỌNG - ặc biệt kèm theo sốt hoặc sưng hạch ở cổ.

◆ TIÊU CHẢY - 3 lần tiêu chảy hoặc nhiều hơn trong 24 giờ, nhất là khi ứa trẻ hoạt ộng
hoặc trông có vẻ yếu.
◆ NÔN - nôn 2 lần hoặc nhiều hơn trong vòng 24 giờ.
◆ NỔI MẨN - nổi mẩn trên cơ thể, ặc biệt kèm theo sốt hoặc ngứa ran. Hâm tả, ban nóng
và dị ứng không lây.
◆ NHIỄM TRÙNG TAI KHÔNG KÈM THEO SỐT - không cần nghỉ học, nhưng con của quý
vị cần ược iều trị và theo dõi. Nhiễm trùng tai không ược iều trị có thể gây mất thính
lực vĩnh viễn.
◆ CHẤY RẬN, BỆNH GHẺ - trẻ có thể không trở lại trường cho đến khi nào ã iều trị xong
một cách thích hợp.
NẾU CON CỦA QUÝ VỊ CÓ BẤT KỲ TRIỆU CHỨNG NÀO NÓI TRÊN Ở TRƯỜNG, VIỆC
TRÁNH KHÔNG CHO CHÚNG ĐẾN TRƯỜNG RẤT CẦN THIẾT.

❖

ưa con đến trường với những triệu chứng trên có thể làm cho những ứa trẻ khác và nhân
viên có nguy cơ bị lây bệnh.
❖ Nếu tất cả phụ huynh giữ trẻ bị bệnh tại nhà, chúng ta sẽ có những ứa trẻ khác mạnh mẽ
hơn, khỏe mạnh hơn và hạnh phúc hơn.
❖ Mặc dù chúng tôi rất tiếc về sự bất tiện do iều này gây ra, nhưng về lâu dài iều này có
nghĩa là phụ huynh sẽ mất ít ngày làm việc hơn và cũng ít bệnh tật hơn.
Xin cám ơn,
Seattle Public Schools
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Nhân viên phụ trách sức khỏe
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