
Xin chào,  

Nếu quý vị là nhân viên hoặc học sinh được xác định đã tiếp xúc gần với một trường hợp được 

xác nhận dương tính với COVID-19 ở trường, quý vị sẽ được trường thông báo qua điện thoại 

hoặc email và cung cấp chỉ dẫn ban đầu về các bước tiếp theo, trong đó bao gồm cách ly và 

xét nghiệm.  Sau khi quý vị nhận được thông báo của trường, hệ thống Sara Alert của Maine 

CDC sẽ bắt đầu gửi thêm các chỉ dẫn cho quý vị qua tin nhắn điện thoại.   

Sara Alert là hệ thống tự động sử dụng các tin nhắn điện thoại hàng ngày để giúp đỡ những 

người được xác định là người tiếp xúc gần với nguồn bệnh để theo dõi các triệu chứng sau khi 

tiếp xúc.  Tất cả các học sinh và nhân viên sẽ ghi danh tham gia hệ thống Sara Alert nếu được 

xác định là tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 trong thời gian ở trường.  

Quý vị không phải làm gì cả để được tự động ghi danh tham gia dịch vụ này.  Tuy nhiên, nếu 

quý vị không muốn tham gia hệ thống Sara Alert, vui lòng liên lạc____________ tại 

__________________ trễ nhất là ngày 15 tháng Một.  Nếu quý vị không muốn tham gia hệ 

thống Sara Alert, và sau này được xác định đã tiếp xúc gần với một trường hợp mắc bệnh, quý 

vị sẽ nhận được các cuộc gọi điện thoại để xác nhận quý vị đã quyết định không nhận tin nhắn 

điện thoại tự động từ Maine CDC.  

Có trợ giúp thêm cho các cư dân tiểu bang Maine được xác định đã tiếp xúc gần với một người 

mắc COVID-19 và cần trợ giúp trong thời gian cách ly.  Quý vị có thể yêu cầu sự trợ giúp này 

bằng cách sử dụng mẫu điền trực tuyến sau đây: https://www.maine.gov/dhhs/form/covid-19-

referral-form 

Tìm hiểu thêm thông tin về dịch vụ chăm sóc tại cộng đồng và hỗ trợ xã hội ở đây: 

https://www.maine.gov/dhhs/coronavirus-resources/support-for-isolation-quarantine, hoặc quý vị 

có thể gửi email tới dhhs.covid.socialsupport@Maine.gov 
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