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Đừng chần chừ để đi xét nghiệm 

Thông tin này được gửi đến phụ huynh của trẻ em và thiếu niên ở tất cả các vườn trẻ và 
trường học tại các công xã Lillestrøm, Rælingen và Lørenskog.  

Sắp đến thời điểm bắt đầu các trường học và vườn trẻ sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ Phục sinh. 
Kinh nghiệm từ những kỳ nghỉ lễ trước là áp lực lây nhiễm bệnh tật nói chung trong xã hội có 
thể tăng lên sau kỳ nghỉ lễ. Do đó, các công xã sẽ thực hiện các biện pháp dưới đây: 

Tất cả các công xã đều có mức độ đỏ ở các trường học và vườn trẻ sau Lễ Phục sinh. 

Ngoài ra, tại Lørenskog còn có chương trình giảng dạy qua kỹ thuật số hoàn toàn từ lớp 5 

đến lớp 10 cho đến thứ sáu ngày 9 tháng 4.  

Nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm trong nội bộ ở các trường học và các vườn trẻ, các công xã 
sẽ đưa vào - càng sớm càng tốt – tổ chức với các nhóm nhỏ hơn, theo khuyến nghị của Viện 
sức khỏe cộng đồng (FHI) về những hướng dẫn mới đối với việc ngăn ngừa lây nhiễm. 

Nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm vào các trường học và các vườn trẻ, các công xã khuyến 
khích tất cả trẻ em và thiếu niên đi xét nghiệm nếu: 

o Chính bản thân đứa trẻ/ thiếu niên đã từng có hoặc đang có các triệu chứng 
o Các thành viên trong gia đình đã từng có hoặc đang có các triệu chứng  
o Người ta nghĩ rằng đứa trẻ/ thiếu niên có thể đã có nguy cơ bị lây nhiễm  

Chúng tôi thấy rằng hầu hết những người lây lan sang người khác đều có các triệu chứng, 
và do đó điều quan trọng là phải xét nghiệm có mục tiêu nơi những người này. Tất cả những 
ai đang có, hoặc đã có các triệu chứng trong dịp Lễ Phục sinh nên ở nhà và đi xét nghiệm. 
Điều này cũng áp dụng ngay cả khi chỉ có các triệu chứng nhẹ. 

Các triệu chứng thông thường nhất của covid-19 là cảm lạnh kèm theo đau họng, sốt/ mệt 
mỏi, ho và/ hoặc giảm vị giác và khứu giác. Người ta cũng phải nghi ngờ đến covid-19 khi 
đau toàn thân, uể oải, nhức đầu, đau bụng hoặc đi ngoài lỏng, hoặc chỉ bị nóng sốt mà 
không có triệu chứng nào khác. 

Các công xã đã tăng thêm khả năng về nhân sự để xét nghiệm và sẵn sàng tiếp nhận bạn 
đến xét nghiệm trong suốt Lễ Phục sinh và sau Lễ Phục sinh. Hãy truy cập trang web của 
công xã nơi bạn cư ngụ để biết thêm thông tin về cách đặt giờ xét nghiệm. Đừng đến trường 
hoặc vườn trẻ trước khi có kết quả xét nghiệm.  

Bạn tìm thêm thông tin về điều này trên các trang web sau:  

Công xã Lillestrøm: 

https://www.lillestrom.kommune.no/koronainformasjon/koronatesting/#bestill  

Công xã Rælingen: https://www.ralingen.kommune.no/koronavirus-testing-smitte-

vaksinering-regler.6280236-470716.html  

Công xã Lørenskog: https://www.lorenskog.kommune.no/siste-nytt/timebestilling-av-

koronatest.115063.aspx  

 

Cám ơn sự hợp tác của bạn! 

Kính chào công xã Lillestrøm, Rælingen và Lørenskog  
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