
 
Thông Báo Chương Trình Xét Nghiệm COVID-19 Cho Tất Cả Các 
Gia Đình PPS 
 
Kính gửi các gia đình, học sinh và nhân viên PPS, 
 
Bắt đầu từ tuần tới, các gia đình sẽ nhận được mẫu đơn đồng ý chọn tham gia vào chương 
trình xét nghiệm sàng lọc COVID-19 miễn phí của chúng tôi, là chương trình hợp tác giữa Đại 
học Khoa học và Y tế Oregon (OHSU) và PPS. Xét nghiệm sàng lọc giúp phát hiện sớm 
COVID-19, ngay cả khi các cá nhân không có triệu chứng rõ ràng giống COVID-19. 
 
Chúng tôi sẽ bắt đầu tiến hành các trường học vào đầu tuần tới, ưu tiên các trường phục vụ 
học sinh K-5 do những học sinh này chưa đủ điều kiện nhận vắc-xin. Chúng tôi cũng dự đoán 
sẽ đăng ký học sinh cấp 2 và cấp 3 ngay sau đó. Chúng tôi hy vọng việc kiểm tra sẽ bắt đầu 
ngay sau khi mỗi trường hoàn tất đơn đăng ký. 
 
Tôi nên mong đợi điều gì? 
Dưới đây là bản tóm tắt ngắn về quá trình đăng ký học sinh của bạn vào Chương Trình Sàng 
Lọc COVID-19: 
 

1. Các gia đình muốn tham gia vào chương trình xét nghiệm phải điền vào các mẫu đơn 
đồng ý và các mẫu đơn ủy quyền sức khỏe do trường học sẽ cung cấp. 
 

2. Mỗi trường sẽ nhận được các bộ dụng cụ xét nghiệm để cho những học sinh đã chọn 
tham gia vào chương trình mang về nhà. Thông tin về cách lấy mẫu nước bọt sẽ được 
cung cấp hoặc gửi qua email cũng như có sẵn trên trang web của OHSU. 

 
3. Học sinh sẽ nhận được dụng cụ thu thập mẫu vật vào một ngày cụ thể trong tuần và 

phải mang lại trường vào ngày hôm sau. Các nhóm của trường sẽ thu thập vật liệu mẫu 
để mang đến phòng thí nghiệm. 
 

○ Thí dụ: Học sinh mang về nhà bộ dụng cụ xét nghiệm vào Thứ Ba sau giờ học. 
Vào sáng Thứ Tư, phụ huynh và học sinh sẽ thực hiện xét nghiệm và mang bộ 
dụng cụ xét nghiệm đến trường. Tại trường, học sinh sẽ đặt bộ dụng cụ xét 
nghiệm tại một địa điểm cụ thể trong trường. OHSU sẽ đến lấy bộ dụng cụ xét 
nghiệm vào Thứ Tư để xét nghiệm. 

 
4. OHSU dự kiến sẽ cung cấp cho các gia đình kết quả trong vòng 24 giờ sau khi mẫu 

được chuyển đến trường. Phụ huynh sẽ nhận được một email bảo mật với kết quả của 
học sinh. 



 

○ Nếu đó là một kết quả dương tính (hoặc không xác định), phụ huynh sẽ gọi 
cho trường học của học sinh và thông báo cho họ biết ngay lập tức và sẽ 
làm theo hướng dẫn được cung cấp. Phụ huynh cũng sẽ giữ học sinh ở 
nhà. 

 
Xét nghiệm là một trong nhiều công cụ để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Mặc dù có 
chương trình xét nghiệm này, nhưng các công cụ tốt nhất để bảo vệ các cá nhân chống lại 
COVID-19 là chích ngừa cho những người đủ điều kiện, giãn cách xã hội, đeo khẩu trang, 
thông gió và lưu thông không khí, rửa tay thường xuyên và ở nhà nếu bị bệnh hoặc tiếp xúc với 
người có COVID-19. 
 
Chúng tôi rất vui mừng vì tiến hành chương trình kiểm tra sàng lọc này, giúp chúng tôi đưa ra 
quyết định sáng suốt hơn về sự an toàn và sức khỏe của học sinh. 
 
**** 
Dự án này là sự hợp tác với Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh, Cơ quan Y tế 
Oregon, Bộ Giáo dục Oregon, OHSU, Quận Multnomah và các đối tác y tế của chúng tôi tại 
MESD. 
 
 
 


