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Thông tin  

về việc tiến hành xét nghiệm nhanh Corona   

và bản tuyên bố chấp thuận  

dịch vụ xét nghiệm đối với trẻ vị thành niên 

Với mục đích nhằm ngăn ngừa và hạn chế việc bùng phát COVID-19, về phía trường học tiến 

hành dịch vụ tự nguyện xét nghiệm nhanh corona tùy theo sự kiện để xác định xem con quý 

vị có bị lây nhiễm COVID-19 cấp tính hay không. Việc tham gia xét nghiệm là miễn phí đối với 

quý vị.  

Việc xét nghiệm được học sinh tự tiến hành tại trường học dưới sự hướng dẫn của giáo viên.   

Việc xét nghiệm được áp dụng thông qua một chiếc gọi là que ngoáy mũi ngắn. Mọi chi tiết 

về xét nghiệm và tiến hành xét nghiệm có thể đọc tại trang mạng:  

https://www.coronavirus.sachsen.de/eltern-lehrkraefte-erzieher-schueler-4144.html. 

Nếu kết quả xét nghiệm là dương tính, nghĩa là có khả năng nhiễm COVID-19 cấp tính thì 

người xét nghiệm ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính có nghĩa vụ phải tự cách ly 

theo quy định cách ly hiện hành (Quy định cách ly tại Sachsen - Virus corona tại Sachsen - 

sachsen.de) và phải tiến hành xét nghiệm tại bác sĩ hoặc một cơ sở xét nghiệm. Trẻ vị thành 

niên nếu có kết quả xét nghiệm dương tính thì phải ngồi riêng một phòng và phải được người 

giám hộ đón về ngay lập tức. Nghĩa vụ giám sát của nhà trường duy trì cho tới khi trẻ được 

đón đi.  

Việc rút lui tuyên bố chấp thuận phải được tiến hành  tại nhà trường.  

 

Chấp thuận: 

Bằng văn bản này tôi chấp thuận việc tiến hành xét nghiệm với mục đích xác định khả năng 

nhiễm COVID-19 và qua đó nhằm ngăn ngừa sự bùng phát của căn bệnh này. 

Việc chấp thuận là tự nguyện và bất kỳ lúc nào cũng có thể rút lui bắt đầu tính trong tương lai 

và được tiến hành  tại nhà trường.  

Tôi biết rõ rằng trong trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính thì có nghĩa vụ phải tự 

cách ly  theo quy định cách ly hiện hành.  Nếu rút lui tuyên bố chấp thuận thì vẫn phải thực 

hiện nghĩa vụ cách ly. 

 

Tên và địa chỉ của người được xét nghiệm:  _______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

Địa điểm, ngày, chữ ký của người giám hộ    
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