CÁC TÌNH HUỐNG TRONG SỰ TIẾP XÚC LIÊN QUAN ĐẾN CORONA

Senatsverwaltung
für Bildung, Juge_n_d
und Fam1l1e
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15 min

Tôi đã có
tiếp xúc với:

< 15 min

15 min

HOẶC LÀ

một người có triệu chứng với
kết quả xét nghiệm Corona
dương tính

một người không có triệu
chứng với kết quả xét nghiệm
Corona dương tính

Tôi có thể là người có tiếp
xúc thuộc phân loại 1

Tôi có thể là người có
tiếp xúc thuộc phân loại 1

Đồ họa thông tin này là một đại diện đơn giản hóa không thể gồm mọi trường hợp riêng vào được.
Trong từng trường hợp cụ thể quyền quyết định sẽ nằm ở ban giám hiệu nhà trường hoặc bộ phận y tế.

HOẶC LÀ

một người có kết quả xét
nghiệm Corona dương tính(trong thời gian ngắn và/
hoặc có khoảng cách)
Tôi có thể là người có
tiếp xúc thuộc phân loại 2
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DANH MỤC NGƯỜI CÓ TIẾP XÚC
NGƯỜI CÓ TIẾP XÚC THUỘC PHÂN LOẠI 1
(NGUY CƠ LÂY NHIỄM CAO):
15 min

Senatsverwaltung
für Bildung, Jugend
und Familie

1
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NGƯỜI CÓ TIẾP XÚC THUỘC PHÂN LOẠI 2
(NGUY CƠ NHIỄM TRÙNG THẤP HƠN):

r----------.

15 min
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► Những người với tối thiểu 15
phút tiếp xúc trực tiếp, ví dụ:
trong một cuộc trò chuyện. Bao
gồm ví dụ: Những người sống
trong cùng một hộ gia đình
hoặc một nhóm (học tập/nhóm
trẻ em tại nhà trẻ.
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► Những người có tiếp xúc trực
tiếp với chất tiết hoặc chất dịch
cơ thể, đặc biệt là dịch tiết từ
đường hô hấp của những người
với xác nhận bị nhiễm Corona,
ví dụ như qua việc hôn, tiếp xúc
với nôn mửa, ho, hắt hơi, v.v.

► Thông qua thứ tự sắp xếp chỗ ngồi của các nhóm
học tập / lớp học / khóa học, có thể xác định được
học sinh nào là người có tiếp xúc thuộc phân loại 1,
do ngồi kế bên người xác nhận bị nhiễm Corona với
khoảng cách dưới 1,5 mét.
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► Những người ở cùng phòng với
người xác nhận bị nhiễm Corona,
ví dụ: lớp học, nhóm trẻ em tại nhà
trẻ, phòng làm việc, mặc dù tiếp
xúc trực tiếp với người xác nhận bị
nhiễm Corona ít hơn 15 phút.
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► Các thành viên trong gia đình
hoặc những người thuộc các
nhóm (học tập) khác, mặc dù
tiếp xúc trực tiếp với người xác
nhận bị nhiễm Corona ít hơn 15
phút.

► Thông qua thứ tự sắp xếp chỗ ngồi của các nhóm
học tập / lớp học / khóa học, có thể xác định
được học sinh nào là người có tiếp xúc thuộc
phân loại 2, do ngồi kế bên người xác nhận bị
nhiễm Corona với khoảng cách dưới 1,5 mét.

Theo đánh giá y tế hiện tại, chỉ những người tiếp xúc với người xác nhận bị nhiễm Corona trong vòng ba ngày trước khi người bị
nhiễm đó có triệu chứng đầu tiên của Corona, thì mới được đánh giá là người có tiếp xúc.
Trong trường hợp người được xét nghiệm dương tính không có triệu chứng, ba ngày trước khi xét nghiệm sẽ được ứng dùng để
lên quyết định, ai là người có tiếp xúc.
Đồ họa thông tin này là một đại diện đơn giản hóa không thể gồm mọi trường hợp riêng vào được.
Trong từng trường hợp cụ thể quyền quyết định sẽ nằm ở ban giám hiệu nhà trường hoặc bộ phận y tế.
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