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Thông tin cho phụ huynh về huỷ bỏ thủ tục xét nghiệm thường xuyên  

 

 

Kính thưa các bậc phụ huynh, những người giám hộ hợp pháp, các quý ông và 

quý bà, 

Trong những tuần gần đây, số ca nhiễm bệnh ở nhóm trẻ em dưới 6 tuổi nhìn 

chung giảm đi đáng kể. Chính vì vậy, chúng tôi quyết định rằng thủ tục xét 

nghiệm thường xuyên trước đây sẽ không còn được áp dụng tại các nhà trẻ kể 

từ ngày 8 tháng 5 năm 2022. 

Thay vào đó, nhà trẻ sẽ xét nghiệm cho trẻ nếu có trường hợp xảy ra, ví dụ như cơ 

sở chăm sóc xảy ra bùng phát dịch, hoặc trẻ có tiếp xúc với người nhiễm bệnh 

Trong những trường hợp trên, trẻ sẽ không cần phải xét nghiệm. 

Mặt khác, trong khuôn khổ quy định về dịch bệnh quy trình sau được áp dụng: 

Nếu trẻ có triệu chứng nhiễm bệnh nhẹ nhưng phụ huynh có nhu cầu gửi trẻ tại cơ 

sở chăm sóc, phụ huynh phải cung cấp cho cơ sở giấy xác nhận kết quả xét 

nghiệm âm tính hoặc cơ sở phải xét nghiệm cho trẻ tại chỗ. Trong mọi trường hợp, 

chúng tôi khuyên phụ huynh nên chăm sóc trẻ tại nhà trước khi đưa trẻ đến lại cơ 

sở chăm sóc. 

 



 

Trang 2 trên 2 

 

Với việc bãi bỏ thủ tục xét nghiệm, thủ tục Xét nghiệm để Tiếp tục Đi học (Test-to-

Stay) sẽ tự động bị bãi bỏ. Các quyết định cách ly trường hợp tiếp xúc là trách 

nhiệm của cơ quan y tế địa phương. 

Ủy ban Thượng viện sẽ cung cấp cho các cơ sở các bộ xét nghiệm lấy dịch tỵ hầu 

chất lượng để xét nghiệm trong các trường hợp trên. 

Quyết định quay trở lại xét nghiệm lấy dịch tỵ hầu dựa trên nhiều phản hồi từ các 

bậc cha mẹ, người nhiễm bệnh và trung tâm chăm sóc trẻ ban ngày, về các xét 

nghiệm nước bọt (Lollipop-Tests) không cho kết quả đáng tin cậy dù sử dụng 

đúng cách, mặc cho Ủy ban Thượng viện đã chỉ định một sản phẩm có độ nhạy 

tương đối cao và phù hợp với Omikron so với các xét nghiệm nước bọt khác. Do 

đó, Ủy ban Thượng viện đang xem xét mong muốn của các bậc cha mẹ và 

người nhiễm bệnh về việc sử dụng lại các xét nghiệm nhanh kháng nguyên lấy 

dịch tỵ hầu khi kiểm tra trẻ em. 

Tuy rằng thủ tục xét nghiệm đã bị bãi bỏ, chúng tôi tiếp tục khuyến nghị mọi 

người tuân thủ các biện pháp an toàn phòng chống dịch bệnh. 

Trong khoảng thời gian tới đây – cũng như là trong đợt thu sắp tới – chúng tôi 

chắc chắn sẽ tiếp tục theo dõi cẩn thận tốc độ lây lan và những chuyển biến 

trong đại dịch.  

 

Trân trọng 

Thay mặt 

Holger Schulze 
 

Trưởng ban  

gia đình và giáo dục mầm non 

 


