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Sacred Heart Catholic Primary school has a commitment to the care, safety and wellbeing of children, during the school 
day and outside of school hours. 

 
COVID-19 Cập nhật 3 

Thứ Năm ngày 11 tháng 2 năm 2021 
Thân gửi quý phụ huynh, 
  
Sau sự bùng phát dịch bệnh tại ‘Khách sạn Holiday Inn’ ở sân bay, các nguồn tiếp xúc sau đây đã 
được thêm vào Trang web DHHS ngày hôm nay: 
https://www.dhhs.vic.gov.au/case-locations-and-outbreaks-covid-19  

 
Cập nhật: Các  nguồn tiếp xúc  mới và cập nhật vào ngày 10/2/21 

● Ngân hàng Commonwealth, Glen Waverley 
● Ngân hàng HSBC, Glen Waverley 
● Trung tâm mua sắm Sunbury Square, Sunbury 

 
Hãy kiểm tra bảng trên trang này để biết chi tiết đầy đủ. 
Truy cập  trang web để biết thông tin về những nơi  xét nghiệm gần nhất. Hiện tại có thể xét nghiệm 
tại:  

● Đại học Victoria (St Albans), chỗ đậu xe ngoài trời, Đường McKechnie, St Albans 3021 
● Trẻ em có thể được kiểm tra tại các khoa hô hấp ở bệnh viện và phòng khám hô hấp GP 

hoặc Bệnh viện Nhi đồng Hoàng gia, Parkville. 
 
Các triệu chứng COVID-19 bao gồm: 

● sốt, 
● ớn lạnh hoặc đổ mồ hôi, 
● ho, 
● đau họng, 
● khó thở, 
● chảy nước mũi và 
● mất hoặc thay đổi khứu giác hoặc vị giác. 

 
Vui lòng không đến trường tham dự Cuộc họp Phụ huynh vào tuần sau nếu quý vị đã đến bất kỳ địa 
điểm tiếp xúc đã nêu trên hoặc nếu có bất kỳ triệu chứng nào.  
Quý vị cần được kiểm tra và cách ly trong 14 ngày. 
Thay vì gặp mặt tại trường, giáo viên có thể gọi điện thoại cho phụ huynh vào giờ phỏng vấn. 
Vui lòng gọi cho văn phòng hoặc điền vào phiếu dưới đây để yêu cầu cuộc họp qua điện 
thoại. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vui lòng gọi cho tôi vào số ____________________ (số điện thoại) 

Tên cha mẹ: __________________________ 

Tên của trẻ em / trẻ em: ____________________ 

 

https://www.dhhs.vic.gov.au/case-locations-and-outbreaks-covid-19
https://www.dhhs.vic.gov.au/where-get-tested-covid-19

