HỌC SINH VỀ KÍ TÚ C XÁ
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Duy trìthói quen vệ sinh cá nhân.
Phòng ở phải đảm bảo không khí lưu thông.
Định kì vệ sinh môi trường
Đảm bảo sinh hoạt bình thường, duy trìthân
thể khỏe mạnh.
5. Dinh dưỡng cần duy trì
6. Tự quản lý tình hình sức khỏe.
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Sau khi ho, hắt hơi, đi vệ sinh hoặc đi vào
các khu công cộng, trước khi ăn, sau khi bỏ
khẩu trang… Cần dung xà phòng rửa sạch
tay
Không bắt tay, giảm bớt sự tiếp xúc để hạn
chế lây bệnh.
Nếu hô hấp có vấn đề thìchủ động đeo
khẩu trang.

NẾU CẢM THẤY CƠ THỂ CÓ VẤN ĐỀ THÌ ĐẾN PHÒ NG QUẢN
LÝ KÍ TÚ C HOẶC TÌM CÁ N BỘ ĐỂ ĐO NHIỆT ĐỘ.

Trán ≧ 37.5 độ

Trán < 37.5 độ

Đeo khẩu trang, tiếp tục đo nhiệt đổ để xác nhận

Về KTX

Trán ≧ 37.5 độ
1-1 Giờ hành chính: Đến phòng y tế để đánh giá
Nếu chỉ bị cảm thông thường thì lập tức khám bác sĩ và nghỉ
ngơi, tuân thủ “ bị bệnh không đi học đi làm”. Trong trong
phòng thì cần tăng cường vệ sinh và giữ không khí lưu thông,
các loại khử trùng thì đến phòng quản lý kí túc để lấy.
1-2 Khi đánh giá nếu có vấn đề thì sẽ dựa theo thời gian phòng
ngừa dịch bệnh để đưa đến bệnh viện
2. Ngoài giờ hành chính: Đến phòng quản lý kí túc để đánh giá,
nếu có vấn đề thì cần đến bệnh viện gần nhất để xé nghiệm.

38 độ>Trán > 37.5 độ
Nếu bị ho hoặc hô hấp có
vấn đềthì cần phải đeo khẩu
trang.Sáng sớm hôm sau
tiếp tục đo nhiệt độ xác
nhận

Khuyên, nên đi đến các phòng
khám có liên kết với trường,
hoặc đến bệnh viện để khám.

