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FAQ –Patient/Client Temperature Screenings  
 

 Why do you want to take my temperature? 
o We believe it is an important measure to help us protect the health of our patients, 

employees, and community. 
 

 What will happen if my temperature is 100.0 or higher? 
o If you do have a fever, this information will allow us to better serve your health 

care needs.  This can be in the form of a regular visit and examination or a 
telephone call health visit. 
 

 How will my temperature be taken? 
o  We will use an infra-red thermometer to take each person’s temperature.  

 
 What happens if I refuse? 

o We respect your decision. For your safety and the safety of others, we are not 
allowing anyone to enter the building if they do not agree to have their 
temperature.   
 
 

 
CƠ QUAN Y TẾ Á CHÂU 

 
Các câu hỏi thường gặp - Kiểm Tra Thân nhiệt Bệnh nhân/Khách viếng thăm  
 
• Tại sao quý vị muốn đo nhiệt độ của tôi? 

 Chúng tôi tin rằng đây là một cách đo lường quan trọng để giúp chúng tôi bảo vệ sức 
khỏe của bệnh nhân, nhân viên và cộng đồng. 

 
• Điều gì sẽ xảy ra nếu nhiệt độ của tôi là 100.0 hoặc cao hơn? 

 Nếu quý vị bị sốt, điều này sẽ cho phép chúng tôi phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe 
cho quý vị tốt hơn. Việc chăm sóc sức khỏe có thể được thực hiện qua khám bệnh và 
kiểm tra thông thường hoặc bằng một cuộc thăm khám sức khỏe qua điện thoại. 

 
• Nhiệt độ của tôi sẽ được đo như thế nào? 

 Chúng tôi sẽ sử dụng nhiệt kế hồng ngoại  điện tửđể đo than nhiệt của mỗi người. 
 
• Điều gì xảy ra nếu tôi từ chối? 

 Chúng tôi tôn trọng quyết định của quý vị. Vì sự an toàn của quý vị và sự an toàn của 
người khác, chúng tôi không cho phép bất kỳ ai vào Chẩn y viện nếu họ không đồng ý để 
được đo thân nhiệt. 

 
 


