
 

 

 

 

 

 

 

 

Nếu có những trường hợp dưới đây, sẽ không được cho con đến nhà trẻ , 

và không được gởi con ở lại sinh hoạt thêm sau khi hết giờ học. Nếu có trường 

hợp dưới đây xin liên lạc ngay với nhà trẻ  

 

 

☞Trước khi đến nhà trẻ mà bị sốt, hoặc có những triệu chứng bị cảm cúm 
☞ Sau khi hết sốt, phải có thời gian đã qua 24 tiếng 

☞ Thời gian mà được bác sỹ chỉ thị phải an dưỡng tại nhà 

 

 

 

 

☞ Trường hợp sau khi chẩn khám mà đã được bác sỹ chỉ thị phải kiểm tra  

Covid – 19 chủng mới. 

☞ Trường hợp có tiếp xúc cận kề với người bị dương tính, hoặc trường hợp nghi 

ngờ có thể bị nhiễm Covid - 19. 

☞ Trường hợp sau khi kiểm tra có kết quả dương tính. 

☞ Thời gian sau khi phòng y tế chỉ thị phải theo dõi tình trạng sức khỏe. 

 

Covid - 19 chủng mới là loại dịch bệnh cực kỳ nguy hiểm. Nếu không tuân thủ 

các điều qui định để phòng chống dịch bệnh, có khả năng nhà trẻ phải tạm đóng 

cửa, và gây phương hại công việc của tất cả nhân viên làm việc tại cơ sở nhà trẻ. 

Xin hãy tuân thủ các điều qui định, hãy nói với con em và toàn bộ người trong gia đình để cùng thông 

hiểu. 

Khi tại nhà trẻ phát hiện có người bị lây nhiễm, nhà trường sẽ tạm đóng cửa, và sẽ liên lạc ngay cho 

phụ huynh biết. Khi phải liên lạc khẩn cấp, xin mọi người thông hiểu và hiệp lực. 

 

【Trong gia đình xin lưu ý các điều sau đây】 

・Để phòng chống dịch bệnh được hiểu quả, trước tiên là thường xuyên rữa tay, súc miệng, và khử trùng thật 

kỹ lưỡng.  

・Khi đến và khi về, hãy đeo khẩu trang, khi bị ho hoặc bị hắt xì hãy dùng khăn tay hay giấy thấm hoặc dùng 

tay áo che mũi và miệng lại.  

 

Phòng bảo dục Thành phố Isesaki (Điện thoại :0270-27-2751) 

 

Gởi các phụ huynh đang gởi con ở lại sinh hoạt thêm 

tại nhà trẻ sau khi hết giờ học. 

Thông báo về việc dịch bệnh Covid -19 chủng mới đang lây lan！ 

 

 

Đối với con em 

Đối với người trong gia đình em bé, và những người thân lân cận 

Tiếng Việt（ベトナム語） 

 


