
Tại Praha…………. 

 
KÍNH THƯA CÁC BẬC CHA MẸ, 

liên quan đến sự phát triển của tình trạng lây lan virus corona, tôi yêu cầu Quý vị chú ý 
hơn đến sức khỏe của mình, của trẻ và đến các triệu chứng của bệnh.     

Đặc biệt trong trường hợp Quý vị đi từ nước ngoài về, hãy tìm kiếm sự trợ giúp y tế trong 
trường hợp có biểu hiện bị ốm, đảm bảo sự cách ly cần thiết. 

Tôi xin kêu gọi sự tin tưởng lẫn nhau, sự hợp tác tốt của chúng ta và nhận thức của 
Quý vị về sự cần thiết phải thận trọng và cách tiếp cận có trách nhiệm trong việc bảo 
vệ sức khỏe của trẻ em và người lớn.   

Nhiệm vụ của trường mẫu giáo là đảm bảo một môi trường lành mạnh cho tất cả trẻ 
em và nhân viên và bảo vệ sự an toàn của họ. 

 Thông tin của Bộ Y tế đối với tình hình dịch bệnh virus corona dành cho các trường học và 
cha mẹ: 

• Nếu trẻ có hiện tượng bị bệnh và đã từng có mặt ở khu vực có người mắc 
bệnh - hãy gọi cho Trạm vệ sinh tỉnh ……………. 

• Nếu trẻ có hiện tượng bị bệnh và chưa từng có mặt ở khu vực có người mắc 
bệnh – hãy gọi bác sĩ nhi của mình 

• Nếu trẻ không có hiện tượng bị bệnh và đã từng có mặt ở khu vực có người 
mắc bệnh – hãy gọi Đường giây thông tin của Viện chiến lược và chính sách y 
tế nhà nước …………………… 
 

 
Tiếp theo chúng tôi sẽ thông báo cho Quý vị thông qua Bảng tin và trang web của 
trường. 
 

Cảm ơn sự thông cảm và hợp tác của Quý vị. 

hiệu trưởng 

  

Tôi xin cảm ơn sự hỗ trợ và có trách nhiệm của Quý vị! 
 


