Hướng dẫn cho Tự kiểm tra sức khỏe bằng máy tính-Skyward Desktop
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Đăng nhập vào Skyward và tìm tiêu đề "HOME"
Bảng câu hỏi có thể được hoàn thành cho tất cả học sinh hoặc một học sinh cùng một lúc bằng cách nhấp vào
“ALL Students” -Tất cả học sinh.
Câu hỏi một hỏi về các triệu chứng trong 24 giờ qua. Câu hỏi hai hỏi về tiếp xúc với COVID 19 hoặc có COVID
trong 14 ngày qua.
a. Nếu câu trả lời là không cho cả hai câu hỏi, bấm vào “NO”.
b. Nếu câu trả lời là CÓ cho một trong hai câu hỏi cho bất kỳ học sinh nào, hãy chọn YES.
i. Nếu bạn trả lời “YES” cho bất kỳ câu hỏi nào trong bảng câu hỏi kiểm tra sức khỏe, xin vui
lòng cho con bạn nghỉ học ở nhà. Gọi cho văn phòng trường và cho họ biết rằng con bạn đang
gặp các triệu chứng trong bảng câu hỏi kiểm tra sức khỏe. Họ sẽ làm việc với bạn và y tá của
trường để xác định các bước tiếp theo. Chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác của bạn trong việc
giữ cho toàn bộ cộng đồng District 41 được an toàn và trong trường học.
Bấm vào “SAVE” khi hoàn thành. Skyward sẽ cho bạn biết có an toàn để gửi con bạn đến trường hay không.

Tiếp xúc gần được định nghĩa là:
a. tiếp xúc trực tiếp với các chất tiết truyền nhiễm (ví dụ, bị ho khi không đeo khẩu trang hoặc khăn che mặt); hoặc là
b. trong vòng 6 feet trong thời gian tích lũy là 15 phút, trong khi không đeo khẩu trang hoặc tấm che mặt.

Hướng dẫn cho Tự kiểm tra sức khỏe bằng điện thoại– Skyward Mobile Version Phone App
Hướng dẫn cho download ứng dụng: https://www.youtube.com/watch?v=1SYXgjYu4wc&feature=youtu.be
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Open the app and scroll down to the bottom of the HOME page to find the button that says TODAY’S SCREENING
Mở ứng dụng và đi xuống cuối trang HOME để tìm tiêu đề TODAY’S SCREENING.
Màn hình tiếp theo đặt câu hỏi về sức khỏe: Câu hỏi một hỏi về các triệu chứng trong 24 giờ qua. Câu hỏi hai
hỏi về tiếp xúc với COVID 19 hoặc có COVID trong 14 ngày qua.
a. Nếu câu trả lời là không cho cả hai câu hỏi, bấm vào “NO”.
b. Nếu câu trả lời là CÓ cho một trong hai câu hỏi cho bất kỳ học sinh nào, hãy chọn YES.
Click the SUBMIT button to save the selected answers. Bấm vào SUBMIT để lưu các câu trả lời đã chọn.
Sử dụng hình ảnh kính lúp để tìm kiếm thêm trẻ em

Tiếp xúc gần được định nghĩa là:
a. tiếp xúc trực tiếp với các chất tiết truyền nhiễm (ví dụ, bị ho khi không đeo khẩu trang hoặc khăn che mặt); hoặc là
b. trong vòng 6 feet trong thời gian tích lũy là 15 phút, trong khi không đeo khẩu trang hoặc tấm che mặt.

