
 Quản lý các căn bệnh truyền nhiễm của thành phố Turku 08/2020 

 

 
 
Tôi phải làm sao, nếu con tôi mắc bệnh? 
Chuyện rất quan trọng là, phải làm sao chận đứng cho Covid-19 không lan tràn, chính vậy nếu bệnh thì không 
được tới nhà trẻ hay trường học. Vài thí dụ về những triệu chứng thường có khi mắc bệnh Covid-19: 

 sốt 
 ho 
 nhức đầu 
 buồn nôn, mửa 
 tiêu chảy 

 đau bắp thịt 
 đau cuống họng 
 cảm 
 khó thở và  
 mất thính giác và khứu giác

 
Các triệu chứng của bệnh Covid-19 thì khó phân biệt được so với các triệu chứng bệnh vi khuẩn khác mà chỉ có 
cách xét nghiệm mới rõ là Covid-19. Đặc biệt trẻ em có những triệu chứng nhẹ và ngắn ngủi do Covid-19 gây ra. 
 
 
Nếu con của bạn hay thành viên trong nhà của nó có những triệu chứng có vẻ là Covid-19 gây ra cho dù là 
nhẹ thì cũng phải đưa người có triệu chứng đi xét nghiệm. 
 
Cha mẹ là người của Turku thì có thể đặt giờ xét nghiệm Covid-19 cho con mình bằng cách điện thoại tới 

 Ngày hành chính từ 8–15h và kể từ 5.9. cũng trực vào thứ bảy và chủ nhật từ 9–11 

 Gọi về số tư vấn Covid-19 của thành phố Turku, đt 02 266 2714  
 

Người lớn cũng có thể chẩn định mình có bệnh Covid-19 hay không tại trang web omaolo.fi 
 
Người có triệu chứng chỉ được ở nhà cho tới khi có kết quả xong. 
 
Những thành viên trong nhà không có triệu chứng có thể đi học, đi nhà trẻ và đi làm, tức trong lúc chờ kết quả, 
nếu như không có nghi ngờ nhiều, rằng có thể người chờ kết quả đã bị dương tính Covid-19 (thí dụ như trong nhà 
có thành viên từ một quốc gia khác mới về nằm trong danh sách những quốc gia có nguy cơ dịch Covid-19 trong 
thời gian 14 ngày trước). 
 
Nếu kết quả xét nghiệm là âm tính, thì có thể cho con trở lại nhà trẻ lúc nó không có triệu chứng hay đã có triệu 
chứng thuyên giảm đáng kể. Có khi cảm hay ho sẽ kéo dài sau khi đã khó thở phần ngực. Nếu kết quả thí nghiệm 
là âm tính và những triệu chứng rõ ràng là đang thuyên giảm và đứa trẻ đã bình phục nói chung, thì cho dù có triệu 
chứng nhẹ cũng không cản trở chuyện quay trở lại nhà trẻ. Không cần nộp chứng chỉ âm tính. 
 
Nếu kết quả xét nghiệm Covid-19 là dương tính, thì cả gia đình phải ở trong nhà. Các nhà chức trách về bệnh tru-
yền nhiễm sẽ thông báo thêm về hình thức điều trị tiếp theo. 
 
Việc quan trọng là, những triệu chứng dị ứng và suyễn của trẻ em sẽ cùng lúc được khống chế bằng thuốc. Tuy 
nhiên nếu trẻ chỉ có những triệu chứng suyễn nhẹ thì cũng không cần phải bỏ chuyện đi nhà trẻ. Tuy nhiên nếu có 
cảm giác là những triệu chứng đó có cả phần bị viêm, thì chừng đó phải đi xét nghiệm Covid-19. 
 
Nếu có những triệu chứng quen thuộc, như những triệu chứng từng có lâu rồi, thì không phải bỏ chuyện đi nhà trẻ 
hay phải đi xét nghiệm Covid-19. Nếu các triệu chứng thay đổi, thì phải nhạy bén về việc đi xét nghiệm sớm. 
 
Nếu chỉ vì có triệu chứng của các loại bệnh viêm khác chứ không phải là do vi khuẩn Covid-19 lan rộng, thì nên 
giảm chuyện đi xét nghiệm, tức là để cho những người khác có triệu chứng có chỗ xét nghiệm. 
 
Bản hướng dẫn này căn cứ theo chỉ thị của viện chăm sóc sức khoẻ THL và của bộ giáo dục. 
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/lapset-ja-koro-
navirus  
Ohje opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana (Opetus- ja kulttuuriministeriö) 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/lapset-ja-koronavirus
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/lapset-ja-koronavirus
https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/OKM+THL+suositus+-+opetus+ja+varhaiskasvatus+4.8.2020.pdf/3a12db76-92f3-2da4-5717-92e552ebe798/OKM+THL+suositus+-+opetus+ja+varhaiskasvatus+4.8.2020.pdf?t=1596550832873

