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Mong đợi an toàn COVID-19 safe trong kỳ thi viết HSC
Thông tin này sẽ giúp học sinh hiểu các sắp xếp an toàn COVID-19 safe khi dự kỳ thi HSC của
mình. Sự an toàn và sức khỏe của học sinh và nhân viên tham dự kỳ thi là điều tối quan trọng đối
với chúng tôi, và do đó chúng tôi yêu cầu tất cả học sinh luôn luôn hợp tác với những sắp xếp này.

Khám xét để tìm những học sinh có triệu chứng
•
•
•
•

Học sinh không được tới thi nếu không khỏe.
Học sinh sẽ được hỏi khi đến thi là các em có bất kỳ triệu chứng nào giống như bị cúm hay
không, hoặc nếu các em có nên tự cách ly theo sự hướng dẫn của NSW Health hay không.
Học sinh có các triệu chứng giống như bị cúm hoặc những em cho biết không được khỏe sẽ
được yêu cầu rời khỏi trường và sắp xếp để làm xét nghiệm COVID-19.
Học sinh có bệnh sử hoặc chứng bệnh được biết có các triệu chứng giống như COVID-19
nên sắp xếp ngay từ bây giờ và nói chuyện với bác sĩ gia đình (GP) của mình. Bác sĩ (GP)
có thể cấp giấy bảo đảm - ví dụ: học sinh có các triệu chứng này một cách bình thường.

Các triệu chứng giống như bị cúm
Các triệu chứng giống bị cúm gồm có sốt, ho, đau cổ họng, hụt hơi, mất vị giác và mất khứu giác.
Thông tin thêm về các triệu chứng của COVID-19 có thể tìm thấy tại trang mạng NSW Health
website.
Những học sinh có các triệu chứng giống như bị cúm dù nhẹ nên rời nơi thi ngay lập tức và không
được trở lại cho đến khi có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 và không còn các triệu
chứng.

Lấy nhanh kết quả xét nghiệm COVID-19
Học sinh HSC có thể lấy nhanh kết quả xét nghiệm COVID-19.
Để làm việc này, học sinh phải:
•
•
•
•
•

cho biết em là học sinh thi HSC khi làm xét nghiệm.
bảo đảm là y tá hoặc bác sĩ làm xét nghiệm ghi rõ giấy giới thiệu của họ là 'khẩn cấp —
HSC’.
tự cách ly cho đến khi nhận được kết quả âm tính.
đưa kết quả âm tính cho trường coi.
gọi số điện thoại liên lạc do phòng khám cung cấp nếu không nhận được kết quả trong vòng
36 giờ.
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Giảm thiểu nguy cơ lây truyền
•
•
•
•

•
•
•

Học sinh nên rửa tay hoặc dùng thuốc rửa tay khử trùng trước khi bắt đầu thi.
Duy trì các phương cách vệ sinh cá nhân tốt trong suốt kỳ thi, kể cả việc che miệng khi ho
hoặc hắt hơi bằng cách ho hoặc hắt hơi vào khuỷu tay của mình hoặc khăn giấy, vứt bỏ
khăn giấy khi thi xong.
Tránh bắt tay hoặc ôm các học sinh khác vào những ngày thi.
Các đồ dùng vệ sinh sẽ có ở tất cả các địa điểm thi là:
◦◦ Thuốc rửa tay khử trùng
◦◦ Khăn lau
Học sinh có thể lau sạch bàn của mình trước khi bắt đầu thi nếu muốn.
Học sinh không nên tụ họp thành nhóm lớn trước hoặc sau khi thi.
Phòng thi sẽ được lau sạch mỗi ngày.

Sắp xếp khi đến nơi và ghi tên vào thi
•
•

Học sinh không được đến trước giờ thi sớm quá 20 phút, và phải tới thẳng phòng thi đã được
chỉ định để được khám sàng lọc và ghi tên vào thi.
Học sinh sẽ được yêu cầu ký vào bản điểm danh xác nhận việc dự thi, cung cấp các chi tiết
liên lạc và cho biết em không có các triệu chứng giống như bị cúm.

Địa điểm thi thay thế
Trường của bạn đã xác định một địa điểm thi thay thế trong trường hợp kỳ thi không thể tiến hành
được ở địa điểm đã định. Thông tin này sẽ được cung cấp cho bạn trong thời khóa biểu thi dành
riêng cho bạn, vì vậy nó có sẵn ngay khi được thông báo trong trường hợp cần thiết.
Đây chỉ là phương án dự phòng và học sinh nên đến địa điểm đã được sắp xếp, trừ khi được nhà
trường thông báo. Đừng tới địa điểm thay thế được đề nghị nếu bạn không được nhà trường báo
cho biết là phải tới đó.

Các ca COVID-19 đã được xác định
Nếu trong thời gian thi, nhà trường được NSW Health cho biết có một ca COVID-19 đã được xác
định sẽ ảnh hưởng đến trường thì đã có sẵn các sắp xếp để giảm thiểu sự gián đoạn nếu được.
Nhà trường có thể thông báo cho bạn biết một ngày trước đó là kỳ thi sẽ được chuyển đến địa
điểm thay thế được nêu rõ trong thời khóa biểu của bạn, hoặc kỳ thi có thể bị hủy bỏ.

Bệnh tật/Không may
Những học sinh không tham dự kỳ thi vì có các triệu chứng, hoặc bị từ chối không cho vào thi vì
kết quả sàng lọc sẽ hội đủ điều kiện để nạp đơn xin cứu xét vì lý do bệnh tật/không may. Trường
của bạn sẽ hỗ trợ bạn trong việc này nếu cần.

Dịch vụ Thông dịch qua Điện thoại
Nếu quý vị cần biết thêm thông tin, vui lòng gọi đến hiệu trưởng. Nếu cần thông dịch viên để giúp
quý vị gọi đến trường, vui lòng gọi đến Dịch vụ Thông dịch qua Điện thoại (TIS) số 131 450 và yêu
cầu một thông dịch viên người Việt. Dịch vụ này miễn phí cho quý vị.
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