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Bộ Giáo dục Tiểu học và Trung học (DESE) và Bộ Y tế Công cộng (DPH) đang cung cấp một chương trình xét nghiệm

COVID-19 kháng nguyên nhanh tại nhà mới cho tất cả các khu học chánh ở Massachusetts. Các Trường Công Lập Carver

đã quyết định tham gia vào chương trình này. Chương trình thử nghiệm sẽ được cung cấp cho tất cả nhân viên và học

sinh bất kể tình trạng tiêm chủng. Để biết thêm thông tin từ DESE và DPH về chương trình kiểm tra toàn tiểu bang này,

vui lòng bấm vào đây.

Học khu sẽ cung cấp nhân viên và học sinh chọn tham gia xét nghiệm COVID-19 kháng nguyên nhanh tại nhà hàng tuần.

Việc tham gia chương trình là tự nguyện, mặc dù chúng tôi khuyến khích các gia đình tham gia, chỉ những người chọn

tham gia mới nhận được các bài kiểm tra. Chương trình xét nghiệm tại nhà sẽ bắt đầu trong tuần của ngày 6 tháng 2 năm

2022. Ngoài tùy chọn xét nghiệm kháng nguyên COVID-19 tại nhà mới này, chúng tôi sẽ tiếp tục xét nghiệm triệu chứng

cho học sinh và nhân viên trong ngày học nếu cần. Là một phần của sự thay đổi này trong chương trình, chúng tôi sẽ
ngừng Kiểm tra và Ở lại và theo dõi liên hệ cho các liên hệ thân thiết trong trường. Các gia đình quyết định chọn tham gia

chương trình sẽ nhận được thông tin bổ sung bao gồm quá trình phân phối bài kiểm tra, tài liệu về việc thực hiện bài

kiểm tra và quy trình báo cáo kết quả xét nghiệm dương tính.

Để nhận các xét nghiệm kháng nguyên tại nhà hàng tuần, bạn phải hoàn thành biểu mẫu sau trước Thứ Sáu, ngày

28 tháng 1 năm 2022 để chọn tham gia: Nhấp vào đây để hoàn thành Biểu mẫu Chọn tham gia

(https://forms.gle/GFLxCfemmWQv8WSj6)

Nếu bạn quyết định không để (các) học sinh của bạn tham gia thì không cần thực hiện hành động nào.

Scott E. Knief, Superintendent

Tổng quan: Chương trình kiểm tra nhanh tại nhà

● Giới thiệu về Xét nghiệm: iHealth là một xét nghiệm kháng nguyên nhanh tại nhà được FDA chấp thuận trong 15 phút

● Chọn tham gia: Để tham gia, bạn phải chọn tham gia bằng cách điền vào biểu mẫu trực tuyến. Bằng cách chọn tham

gia, bạn đồng ý xem lại các tài liệu đào tạo để quản lý kiểm tra trước ngày kiểm tra đầu tiên, kiểm tra học sinh của bạn

vào các buổi tối Chủ nhật hàng tuần bắt đầu từ ngày 6 tháng 2 năm 2022 và báo cáo kết quả kiểm tra dương tính cho y

tá trường học của con bạn.

● Hàng tuần: Cứ hai tuần một lần, bạn sẽ nhận được một bộ xét nghiệm nhanh iHealth tại nhà. Mỗi bộ bao gồm hai bài

kiểm tra riêng lẻ. Học sinh của bạn sẽ làm một bài kiểm tra mỗi tuần vào Chủ nhật.

● Báo cáo Kết quả Xét nghiệm Dương tính: Nếu học sinh của bạn có kết quả xét nghiệm dương tính với xét nghiệm

kháng nguyên tại nhà, bạn sẽ thông báo cho trường của họ về kết quả dương tính bằng cách thông báo cho y tá của

trường. Nhà trường sẽ bảo mật kết quả và không công khai kết quả của từng cá nhân. Ngoài ra, bạn nên thông báo cho

chuyên gia chăm sóc sức khỏe của mình về kết quả dương tính.

Làm cách nào để quản lý bài kiểm tra?

● Nhấp vào đây để xem hướng dẫn đầy đủ về “cách thực hiện” bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau

https://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop/2022-0118new-testing-program.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe83rLrug9oL95EQwnH07tpYogYawR6Fuajsqpz121t2uEBew/viewform?usp=sf_link
https://forms.gle/GFLxCfemmWQv8WSj6
https://ihealthlabs.com/
https://www.mass.gov/lists/covid-19-self-test-at-home-instructions-graphic
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● Nhấp vào đây để xem video về một cá nhân tự kiểm tra

https://www.youtube.com/watch?v=XAzos3k6aCY&t=14s

