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Kiểm tra Sức khỏe  bởi

Chúng tôi tự hào sử dụng ứng dụng kiểm tra sức khỏe bởi Company Nurse, là 
công cụ kiểm tra kỹ thuật số cho các triệu chứng COVID-19 và những sự tiếp xúc, 
để giúp duy trì môi trường khỏe mạnh. Đây là cách công cụ này hoạt động:

1     Thủ tục ghi danh

Xin lưu ý: Thủ tục và các câu hỏi được trình bày có thể thay đổi dựa trên các hướng dẫn của CDC.

Thủ tục và Câu hỏi

Ghi danh công cụ kiểm tra sức khỏe bởi Company Nurse thật dễ dàng! Bạn sẽ cần:

1. Vào liên kết: Bạn sẽ được gửi liên kết để ghi danh
2. Thiết lập Thông tin Ghi danh: Tùy thuộc vào lựa chọn của trường học, bạn có thể đăng nhập với:
• Số điện thoại của mình và mã xác minh, sẽ được gửi đến điện thoại của bạn bằng tin nhắn văn bản
mỗi khi bạn đăng nhập;
• Số điện thoại và mật khẩu, do bạn chọn;
• Email và mật khẩu của bạn, do bạn chọn;
• Hoặc đăng nhập từng lần (SSO), tương thích với trường học của bạn

3. Thông tin của bạn: Bạn sẽ được hỏi Tên và Họ của mình và lựa chọn bạn là Nhân viên Y tế, Công
nhân Thiết yếu, hoặc Không phải một trong hai lựa chọn trên. Cơ quan của bạn cũng có thể yêu
cầu bạn kèm theo thông tin nhận diện (có thể là danh số nhân viên, tên của người giám sát, trường
học, v.v…) Bạn sau đó sẽ xem lại và chọn có đồng ý với Điều khoản Sử dụng và Chính sách Riêng tư
hay không. Bạn cũng có thể có lựa chọn để ghi danh vào các nhắc nhở kiểm tra hàng ngày. Nếu
bạn có bất kỳ câu hỏi nào về thông tin này, vui lòng hỏi giám sát của mình.
4. Bắt đầu Kiêm tra: chúc mừng! Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu.
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Thủ tục kiểm tra đơn giản và chỉ cần ít hơn 30 giây. Trước hết bạn sẽ đăng nhập và chọn 
screen. Sau đó bạn sẽ kiểm tra các triệu chứng và sự tiếp xúc của mình bằng cách trả lời một 
loại câu hỏi (được giải thích bên dưới) dựa trên các hướng dẫn của CDC. Sau khi bạn trả lời 
các câu hỏi, bạn sẽ được Pass và cho phép vào cơ sở trường học hoặc bị Hold và được cung 
cấp các hướng dẫn kiểm tra trên màn hình từ cơ quan về cách thực hiện. 

2     Thủ tục Kiểm tra

Xin lưu ý: Thủ tục và các câu hỏi được trình bày có thể thay đổi dựa trên các hướng dẫn của CDC.
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3     Các câu hỏi 
Sau khi đăng nhập, bạn sẽ bắt đầu kiểm tra. Bạn sẽ được hỏi nhũng câu hỏi sau:

1. Đây có phải là trường hợp khẩn cấp không?
Dừng lại và gọi 911 nếu bạn đang có những triệu chứng sau:
• Khó thở nghiêm trọng
• Đau ngực
• Nặng và thắt ngực
• Khó duy trì sự tỉnh táo
• Lú lẫn
• Môi và mắt tím tái

Bạn sẽ trả lời Yes hoặc No.

2. Vui lòng trả lời những câu hỏi sau về các triệu chứng liên quan đến COVID-19 không phải 
gây ra bởi dị ứng, COPD, hoặc những bệnh lý kinh niên khác.

Bạn sẽ xác nhận rằng bạn hiểu bằng cách nhấn vào Got it. Bạn cũng có thể chọn Don’t show this 
message again for the next 10 days.

3. Bạn đang có bất kỳ triệu chứng nào trong những triệu chứng này không

• Sốt (100.4oF hoặc cao hơn) hoặc ớn lạnh
• Ho
• Hơi thở ngắn hoặc khó thở (nếu bạn bị hơn thở ngắn hoăc cực kỳ khó thở, GỌI 911)
• Đau cơ bắp hoặc đau toàn thân; HOẶC mệt mỏi liên quan đến bệnh lý
• Nhức đầu
• Mất vị giác hoặc khứu giác
• Đau họng
• Nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi
• Buồn ói hoặc ói mửa
• Tiêu chảy
• Tôi không có bất kỳ triệu chứng nào nói trên

Bạn sẽ chọn các triệu chứng mà bạn đang có từ danh sách ở trên hoặc, nếu bạn không có 
bất kỳ triệu chứng nào, bạn sẽ chọn I do not have any of these.

4. Đối với Nhân viên Y tế: Bạn đã có tiếp xúc gần (dưới 6 feet) với bất kỳ ai mắc COVID-19
(trong hoặc ngoài trường học) hoặc bất kỳ ai đang chờ đợi kết quả xét nghiệm trong vòng 72
giờ tới không?

Đối với tất cả những người khác: Trong 14 ngày qua, bạn đã từng có tiếp xúc gần (dưới 6 feet) 
với người dương tính với COVID-19/bị nhiễm bệnh hoặc nhiều người với tổng số thời gian từ 15 
phút trở lên, trong vòng 24 giờ không? LƯU Ý: theo CDC, khẩu trang che mặt hoặc dụng cụ bảo 
hộ sẽ không thay đổi các đề nghị. 

Bạn sẽ trả lời Yes hoặc No. 
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Xin lưu ý: Thủ tục và các câu hỏi được trình bày có thể thay đổi dựa trên các hướng dẫn của CDC.
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