
Tờ khai tình trạng sức khoẻ 

Kính gửi các bậc phụ huynh, để ngăn ngừa lây lan dịch bệnh do chủng mới virus corona, Anh/Chị vui lòng điền thông tin 

liên lạc, tình trạng sức khoẻ của mình và của trẻ vào phiếu dưới đây.  

Ngày điền: Ngày    tháng    năm      

Tên phụ huynh                                Tên trẻ                                  

                                                                      

Địa     chỉ                                                               

Số điện thoại          （       ）            

※Trường hợp trẻ nghỉ học dài ngày do ảnh hưởng của dịch bệnh do chủng mới virus corona, chúng tôi có thể sẽ liên hệ 

để xác nhận tình trạng sức khỏe hiện tại của trẻ. 

※Trong trường hợp người đến cơ sở này hoặc nhân viện làm việc tại cơ sở nhiễm virus corona, thông tin về họ tên và số 

điện thoại liên lạc nêu trên sẽ được chúng tôi cung cấp cho Trung tâm y tế cộng đồng trong danh sách người tiếp xúc với 

người nhiễm. Mong nhận được sự thông cảm và hợp tác từ Anh/Chị. Thông tin cá nhân trong tờ khai chỉ được dùng cho 

mục đích nêu trên, nếu cần sử dụng vào mục đích khác chúng tôi sẽ xin xác nhận và sự đồng ý từ Anh/Chị.  

Các thông tin cần xác nhận 

Phụ huynh Trẻ 

Xác nhận Xác nhận 

1 Tình trạng sức khỏe bình thường. □ □ 

2 
Thân nhiệt là (     )℃ 

Không sốt từ 1℃ trở lên so với nhiệt độ trung bình của cơ thể. 

(    )℃ 

□ 

(    )℃ 

□ 

3 Không có các triệu chứng như ho, chảy nước mũi, người mỏi mệt. □ □ 

3 
Trong vòng 14 ngày trở lại đây, Anh/Chị và trẻ không đi khám hoặc uống thuốc do bị sốt 

hoặc bị cảm. 
□ □ 

5 

Anh/Chị không đang làm việc tại nhà hoặc trẻ đang nghỉ học vì những lý do khác ngoài 

lý do nơi làm viêc hoặc trường học thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây lan virus 

corona. 

□ □ 

6 
Anh/Chị và trẻ không có ai bị thông báo bởi Trung tâm y tế cộng đồng là người tiếp xúc 

với người nhiễm virus corona. 
□ □ 

7 
Không có ai chung sống trong gia đình từng bị thông báo bởi Trung tâm y tế cộng đồng 

là dương tính với virus corona. 
□ □ 

8 
Trong vòng 14 ngày trở lại đây, Anh/Chị và trẻ không tiếp xúc với người nhiễm virus 

corona hoặc người nhập cảnh từ nước có dịch bệnh lan rộng. 
□ □ 

9 Trong vòng 14 ngày trở lại đây, Anh/Chị và trẻ không đến nước có dịch bệnh lan rộng. □ □ 


