
Mức lây lan
Báo cáo mới nhất của Trung tâm Nghiên cứu 
và Giám sát Chích ngừa Toàn quốc (NCIRS) 
cho thấy khả năng lây lan cao của biến thể 
COVID-19 Delta trong khoảng thời gian từ ngày 
16 tháng 6 đến ngày 31 tháng 7 năm 2021.

Báo cáo cho thấy trong thời gian này:

Nhân viên và trẻ em nhiễm COVID-19 tại chỗ 
học thường lây lan cho người trong hộ gia 
đình của mình. 70,7% những người tiếp xúc 
trong gia đình sau đó đã bị nhiễm COVID-19.

Mức lây lan tại chỗ học cao gấp 5,2 lần so 
với các chủng siêu vi trước đó.

Mức lây lan cao nhất đã xảy ra giữa các 
nhân viên trong các dịch vụ ECEC (16,9%) và 
từ nhân viên đến trẻ em (8,1%).

Hầu hết trẻ em được chẩn đoán nhiễm 
COVID-19 trong đợt bùng phát hiện nay, 
kể cả các em bị nhiễm tại chỗ học, có triệu 
chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng gì, 
chỉ có 2% cần phải nhập viện.

Thông tin cho gia đình
COVID-19 và giáo dục mầm non

Đi học ở các dịch vụ mầm non trong các cơn bùng phát COVID-19
COVID-19 là căn bệnh nguy hiểm lây lan nhanh chóng trong các hộ gia đình, chỗ làm và dịch vụ. 
Có nhiều vụ lây lan trong chăm sóc và giáo dục mầm non ở NSW.

Lời khuyên y tế hay nhất đề nghị là chìa khóa để đi học an toàn là việc chích ngừa cho nhân 
viên và người trong gia đình và những người chăm sóc khác hội đủ điều kiện chích ngừa 
của các em có ghi tên đi học.

Các gia đình nên cùng với nhân viên tại dịch vụ chăm sóc con họ thảo luận về các biện pháp 
phòng ngừa về sức khỏe và an toàn đã có cũng như nhu cầu riêng của gia đình mình.

Vui lòng tiếp tục theo dõi trang mạng của Chính phủ NSW để biết khuyến cáo mới nhất về 
COVID-19.

Bộ Giáo Dục NSW

Chích ngừa
Chích ngừa cho trẻ em hội đủ điều kiện (từ 12 
tuổi trở lên) và người lớn là cách tốt nhất để 
giữ an toàn cho mọi người.

Tất cả nhân viên chăm sóc và giáo dục mầm 
non (ECE) phải được chích ngừa. Điều này 
hiện đang được tất cả các dịch vụ thực hiện.

Chính phủ NSW khuyến khích tất cả mọi 
người hội đủ điều kiện trong cộng đồng hãy 
đi chích ngừa. Điều này đặc biệt quan trọng 
đối với các bậc cha mẹ và người chăm sóc 
đưa trẻ đến ECE, để bảo vệ trẻ em và những 
người khác tại dịch vụ.

Hãy đi chích ngừa và giữ an toàn cho mình và 
cho người khác.

Cùng với việc chích ngừa, quý vị cũng có thể 
giữ an toàn cho các dịch vụ ECE bằng cách:

Đeo khẩu trang Ghi tên khi tới

Để con ở nhà 
nếu không khỏe

Giãn cách xã hội

Vietnamese

https://www.ncirs.org.au/sites/default/files/2021-09/NCIRS NSW Schools COVID_Summary_8 September 21_Final_0.pdf
https://www.nsw.gov.au/covid-19
https://www.nsw.gov.au/covid-19
https://www.health.gov.au/resources/apps-and-tools/covid-19-vaccine-clinic-finder


Bộ Giáo Dục NSW

Trẻ em hoặc người trong gia đình bị bệnh

Xin đừng cho con đến các dịch vụ chăm sóc và giáo dục mầm non nếu em hoặc ai đó trong 
gia đình em không khỏe.

Vào lúc này, Bộ Y Tế NSW và Bộ Giáo Dục NSW khuyến cáo các dịch vụ đặc biệt cảnh giác 
về các triệu chứng sau:
• Sốt
• Ho
• Đau cổ họng
• Khó thở
• Sổ mũi
• Không ngửi thấy mùi/không nếm được vị

Cha mẹ và người chăm sóc cũng nên 
ở nhà khi không khỏe 
Một trong những nguồn lây lan chính trong 
các dịch vụ ECE là từ cha mẹ hoặc người chăm 
sóc đưa con đến dịch vụ khi không khỏe.

Nếu quý vị không khỏe hoặc nếu bất kỳ 
người lớn nào trong hộ gia đình quý vị không 
khỏe, xin đừng đưa con đến dịch vụ ECE vì 
quý vị có thể lây lan COVID cho nhân viên 
dịch vụ và cho các em khác.

• Đau bắp thịt/khớp xương
• Tiêu chảy
• Buồn nôn/ói mửa
• Thật mệt mỏi
• Viêm kết mạc (nhiễm trùng mắt) và đau 

ngực không có lý do cũng đã được báo 
cáo là các triệu chứng của COVID-19.

Nếu con quý vị tới một dịch vụ ECE và các em không khỏe hoặc trở nên không khỏe, các 
nhà giáo dục phải liên lạc với quý vị càng sớm càng tốt để sắp xếp việc tới đón về. Em có thể 
được giữ riêng cho đến khi quý vị có thể đón em về, để bảo vệ các em khác và nhân viên.

Nếu con có các triệu chứng nhiễm COVID-19 quý vị nên đưa em đi làm xét nghiệm càng 
sớm càng tốt. Em phải nhận được kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính và không có triệu 
chứng gì trước khi trở lại nơi chăm sóc.

Tiếp xúc gần gũi
Trong những trường hợp sau đây,  
quý vị cần tuân theo hướng dẫn của 
Bộ Y Tế NSW:

• Quý vị được cho biết là mình có sự 
tiếp xúc gần gũi với ai bị COVID-19.

• Quý vị được cho biết là mình có  
sự tiếp xúc tình cờ với ai bị COVID-19.

Thông tin thêm về COVID-19 và giáo dục mầm non  
có thể được tìm thấy trên mạng.

https://www.nsw.gov.au/covid-19/symptoms-and-testing
https://www.nsw.gov.au/covid-19/how-to-protect-yourself-and-others/clinics
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-for-contacts.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-for-contacts.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-for-contacts.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-for-contacts.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/covid-19-casual-contact.aspx
https://education.nsw.gov.au/early-childhood-education/coronavirus

