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Cùng Nhau Trở Lại: Quay Trở Lại Sự Khoẻ Mạnh  

BẢN DỰ THẢO Kế Hoạch Quản Lý Dịch Bệnh COVID-19 năm 20-21  
Nguyên Tắc Chỉ Đạo: Mục đích của chúng tôi là để phục vụ trực tiếp thật nhiều học sinh và để có thể mở 

rộng tối đa việc hướng dẫn trực tuyến mỗi ngày  

 

Mục Lục: 

 

1. Tạo Ra Một Sự Bình Thường Mới trong thời gian COVID-19 

2. Cách Thức SCUSD đang Bảo Vệ Các Học Sinh, Gia Đình, và Nhân Viên 

3. Các Đề Xuất về Sức Khoẻ Công Cộng 

4. Các Biện Pháp Phòng Ngừa Sức Khoẻ Cá Nhân cho Học Sinh và Nhân Viên 

5. Hướng Dẫn Giãn Cách Xã Hội Để Giảm Thiểu 

6. Các Qui Trình Khử Trùng Bảo Vệ của SCUSD 

7. Cách Thức Ứng Phó COVID-19 và Các Bệnh Truyền Nhiễm Khác 

a. Trách Nhiệm của Nhân Viên Trường 

b. Trách Nhiệm của Dịch vụ Sức Khoẻ và Hỗ Trợ Học Sinh (SSHS) 

8. Vai Trò và Trách Nhiệm của Nhân Viên Trường (danh mục) 

a. Ban Giám Hiệu 

b. Nhân viên Văn Phòng 

c. Nhân Viên Vệ Sinh/Các Hoạt Động 

d. Nhân Viên Phục Vụ Ăn Uống 

e. Giáo Viên 

f. Y Tá Trường 

g. Tài Xế Xe Buýt/Chuyên Chở 

h. Nhân Viên Hỗ Trợ 

9. Các Điểm Truyền Thông Quan Trọng với Cộng Đồng 

 

Phụ Lục A - Bổ Sung Vào Thông Báo Phụ Huynh Hằng Năm - Biện pháp phòng ngừa COVID-19 cho 

Năm Học 20-21  

Phụ Lục B - Những Yêu Cầu Ở Nhà và Quay Lại Trường cho Học Sinh và Nhân Viên trong thời gian 

COVID-19  

Phụ Lục C - Hướng Dẫn Kiểm Tra Sàng Lọc cho Những Ai Vào Trong Trường 

Phụ Lục D - Hướng Dẫn Vệ Sinh Cá Nhân cho Học Sinh và Nhân Viên trong thời gian Đại Dịch COVID-

19 

Phụ Lục E - Sơ Cứu, Thủ Tục Điều Dưỡng, Thuốc Men, và Chăm Sóc Các Học Sinh bị Bệnh 

Phụ Lục F - Hướng Dẫn Chăm Sóc các Học Sinh bị Bệnh Trong thời gian Đại Dịch COVID-19 

Phụ Lục G - Đào Tạo Nhân Viên, Phụ Huynh và Học Sinh 

Phụ Lục H - Các Ý Tưởng để Thiết Kế Lớp Học cho Giáo Viên 
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Phụ Lục I- Các Ý Tưởng về Thói Quen Rửa Tay cho Giáo Viên 

Phụ Lục J - Kế Hoạch Chủng Ngừa 

Phụ Lục K - Vệ Sinh Hô Hấp/Nghi Thức Ho và Hắt Hơi  

Phụ Lục Z - Các Thủ Tục cho các trường hợp COVID-19 trong Cộng Đồng SCUSD (Nhân Viên) 

 

 

Tạo Ra Một Sự Bình Thường Mới Trong Thời Gian COVID-19 

Đại dịch COVID-19 đã thay đổi cuộc sống của chúng ta theo nhiều cách.  Khi chúng ta chờ đợi vắc xin và 

việc điều trị, chúng ta phải cùng làm việc để giảm thiểu rủi ro cho cộng đồng của chúng ta, trong khi vẫn 

hỗ trợ và giáo dục sức khoẻ và sự lành mạnh cho học sinh của chúng ta. 

 

Chúng tôi đang xây dựng các tiêu chuẩn mới trong trường học và nơi làm việc của mình – hiểu rằng sẽ 

cần thời gian và việc thực hiện liên tục, tích cực để dạy và học cách sống mới này.     

 

Chúng tôi kêu gọi cộng đồng của mình dựa và sự bình thường mới này và tạo ra một không gian an toàn 

về thể chất và tinh thần cho mọi người. 

 

Giãn cách xã hội không đến một cách tự nhiên và dễ dàng.  Việc duy trì giãn cách xã hội vi phạm rất 

nhiều chuẩn mực xã hội, đặc biệt đối với những người chúng ta gần gũi nhất.  Khi chúng ta điều chỉnh 

theo sự bình thường mới này, nó sẽ ổn khi sửa lỗi một cách lịch sự một ai đó khi họ vi phạm các biện 

pháp y tế công cộng.  Cộng đồng y tế đã dành nhiều năm nghiên cứu việc tuân thủ các biện pháp sức 

khoẻ và an toàn và họ đã dạy về “lòng biết ơn – không tỏ thái độ” một khi chúng ta sửa lỗi cho nhau về 

biện pháp phòng ngừa an toàn – bất kể vai trò hay chức danh của họ.    

 

Khi chúng ta điều chỉnh theo hướng bình thường mới này, chúng ta phải hỗ trợ lẫn nhau với sự khiêm 

tốn và linh hoạt.  Chúng ta tiếp tục tìm hiểu về COVID-19 và khi khoa học thay đổi, cách ứng phó của 

chúng ta cũng cần phải thay đổi.  Chúng ta có thể để bản thân công nhận các phương pháp hay biện 

pháp mới – và nhanh chóng điều chỉnh lại kế hoạch của mình.  

 

Sự linh hoạt là chìa khoá khi chúng ta cố gắng ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. 

 

Như lời khuyên của CDC, đôi khi có thể chúng ta cần quay trở lại việc ở nhà để duy trì sự an toàn hơn.  

Trong mọi tình huống, chúng ta sẽ làm việc cùng với cộng đồng của mình, dựa vào sự khéo léo và sáng 

tạo của tập thể để giúp chúng ta ứng phó và giải quyết những thay đổi khi cần.     

 

 

 

 

  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
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SCUSD Đang Làm Gì Để Bảo Vệ Học Sinh, Gia Đình và Nhân Viên?  

(tạo ra thông tin đồ họa 1 trang) 

 

● Thực hiện giãn cách xã hội trong tất cả các không gian chung 

● Cung cấp khẩu trang cho tất cả những ai có thể đeo nó một cách an toàn  

○ Danh mục khẩu trang được theo dõi chặt chẽ hằng ngày trong hai tuần đầu tiên để đảm 

bảo việc đặt hàng đúng qui cách và duy trì hàng tồn kho 

● Lập ra các yêu cầu/chính sách ở nhà nghiêm túc cho những ai bị bệnh và đi học trở lại sau khi 

hết bịnh 

● Cung cấp biển báo, áp phích và đào tạo rộng rãi để tuân thủ các biện pháp sức khỏe công cộng 

● Duy trì một khu vực cách ly được chỉ định để học sinh và nhân viên bị bệnh có thể ở lại cho đến 

khi họ có thể về nhà 

● Tuân thủ qui trình chăm sóc sức khoẻ bằng cách gởi về nhà bất kỳ học sinh hay nhân viên bị 

bệnh: 

● Nếu một người bị bệnh – họ được yêu cầu ở nhà ít nhất 24 giờ mà không còn sốt, sau 

mười ngày từ ngày bắt đầu có triệu chứng 

○ * được thay đổi khi được CDC sửa đổi 

● Cung cấp các tiện nghi về học tập từ xa cho các học sinh dễ bị tổn thương về mặt y tế hoặc sống 

với các thành viên gia đình có nguy cơ cao để giúp các em không phải đến trường 

 

Khuyến Khích Sự Tích Cực 

● Khuyến khích các hoạt động và phương pháp thúc đẩy khả năng đối phó tích cực trong thời gian 

căng thẳng cho Người lớn và Trẻ em 

● Thu hút tất cả nhân viên và học sinh trong nỗ lực chống phân biệt chủng tộc và chống bắt nạt.  

Cho dù đeo khẩu trang hay màu da.  Nếu quí vị nhìn thấy điều gì đó, hãy nói một vài lời - hãy lên 

trang mạng ngăn ngừa bắt nạt của SCUSD bao gồm nhiều nguồn lực và cách báo cáo việc bắt nạt 

 

Giữ cho các phòng ốc an toàn và được cung ứng đầy đủ   

● Đặt hàng nguồn cung đầy đủ các chất khử trùng và các vật liệu khác 

● Đảm bảo có đủ nguồn cung cấp và tiếp cận với các tài liệu cách rửa tay, nước rửa tay khô có cồn 

và khăn giấy tại các trường 

○ Đặt mua đầy đủ nguồn cung và đảm bảo có sẵn các thiết bị bảo vệ cá nhân cho nhân 

viên và học sinh 

○ Khử trùng Định kỳ: Hàng ngày và thường xuyên theo hướng dẫn của học khu, nhân viên 

tại các trường đang khử trùng các khu vực thường sờ nắm và các khu vực có học sinh 

hoặc nhân viên bị bệnh.  Nhân viên chuyên chở đã được đào tạo chuyên môn và thường 

xuyên khử trùng xe buýt 

○ Khử trùng: Một nhóm chuyên trách đã được chỉ định để khử trùng một số trường học 

hằng đêm.  Nếu có sự quan ngại được ghi nhận tại một trường, đội khử trùng sẽ ứng 

phó kịp lúc 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.scusd.edu/school-climate-and-bullying-prevention
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○ Đào tạo Bổ sung: Một bộ công cụ đào tạo COVID-19 mở rộng đã được triển khai cho tất 

cả các nhân viên Hoạt động trong toàn học khu 

 

 

Những Đề Nghị về Sức Khoẻ Cộng Đồng 

Kế hoạch này được phát triển theo các đề nghị của Phòng Giáo Dục Quận Hạt Sacramento, Phòng Y Tế 

Cộng Cộng Quận Hạt Sacramento, Tổ Chức Y Tá Trường Cali, Sở Y Tế Công Cộng Cali, Sở Giáo Dục Cali và 

Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Dịch để đáp ứng nhu cầu đặc biệt của cộng đồng trường của chúng ta.    

 

FAQ về Hướng Dẫn Các Trường của Bộ Y Tế Cộng Cộng Cali  ban hành vào ngày 3 tháng 8 

năm 2020 nêu rõ "Theo lệnh điều hành hoạt động (PDF) và Đạo Luật Ngân Sách 2020-21, các 

trường phải tuân thủ các lệnh và hướng dẫn do Bộ Y tế Công cộng Cali (CDPH) và các sở y tế 

công cộng địa phương có liên quan ban hành.  Các trường có thể tuân thủ với hướng dẫn từ các 

nguồn của liên bang, tiểu bang, địa phương và các tổ chức phi chính phủ khác, trong phạm vi 

các hướng dẫn đó nhất quán với các chỉ thị y tế công cộng của tiểu bang và địa phương." 

SCUSD sẽ linh hoạt trong việc ứng phó với các tình trạng sức khỏe cộng đồng đang thay đổi và 

sẽ tiếp tục sửa đổi các chương trình Trở lại Sự Lành Mạnh của chúng tôi theo các lệnh hoặc 

hướng dẫn mới nhất do CDPH cung cấp. 

● 6.02.20 Hướng Dẫn lập Kế Hoạch Năm Học 2020-21 của Quận Hạt Sacramento, Phòng Giáo Dục 

Quận Hạt Sacramento 

● Kế Hoạch Phục Hồi COVID-19 của Dịch Vụ Y Tế , Tổ Chức Y Tá Trường Cali 

● COVID-19 Industry Guidance:  Trường và Các Chương Trình theo Trường, Sở Y Tế Công Cộng Cali 

(CDPH) 

● Xem Xét Việc Đi Học,  Trung Tâm Kiểm Soát Dịch Bệnh (CDC) 

● Hướng Dẫn Mở Cửa Trường của CDE, Sở Giáo Dục Cali (CDE) 

● Cal/OSHA COVID-19 Danh Mục Chung cho Các Trường và Chương Trình theo Trường, July 17, 

2020 

● Tư Vấn và Cảnh Báo Sức Khoẻ Sacramento      

● COVID-19 Industry Guidance:  Trường và Các Chương Trình theo Trường 8-3-2020 

● COVID-19 and Reopening In-Person Learning Elementary Education 8-3-2020 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Schools-FAQ.aspx
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:3992dc54-dd11-463a-8c21-07e62250e5fb
https://drive.google.com/open?id=1s2EdTE7AHRaBxc4OOYJqr9cFOfTjBRHLIkOH5X5IJp0
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:665bb33c-5f93-47a0-804a-8d3962958669
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
https://drive.google.com/open?id=1yxOJt5mygELSPP8ypKF3xXS8OpNQJvto
https://files.covid19.ca.gov/pdf/checklist-schools--en.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/checklist-schools--en.pdf
https://dhs.saccounty.net/PUB/Pages/GI-Health-Alerts.aspx
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:7194e06e-87d3-4d80-afb3-91d4ad82188b
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/In-Person-Elementary-Waiver-Process.aspx
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Tiêu Chuẩn Mở Cửa & Đóng Cửa Trường 

Tiêu Chuẩn Mở Cửa Trường 

Các trường và các học khu được phép mở lại để giảng dạy tại trường một khi ra ngoài danh sách giám 

sát của quận trong 14 ngày.  Ngoài ra, SCUSD đang xem xét nhiều yếu tố quan trọng khác, và sẽ làm việc 

với SCPH để quyết định thời điểm mở cửa trở lại dựa trên các tiêu chuẩn bổ sung bao gồm: 

● Dữ liệu dịch tễ học địa phương bao gồm các trường hợp trên 100.000 dân 

● Năng Lực Kiểm Tra 

● Tỉ Lệ Dương Tính của thử nghiệm 

● Khả năng theo dõi bệnh truyền nhiễm 

● Sự chuẩn bị của địa phương để hỗ trợ tăng cường chăm sóc sức khoẻ 

● Các khu vực dễ bị tổn thương 

● Khả năng thực hiện và tuân thủ các biện pháp y tế công cộng 

 

Tiêu Chuẩn Đóng Cửa Trường: 

Việc đóng cửa từng trường được khuyến nghị dựa trên số trường hợp, tỷ lệ giáo viên/học sinh/nhân 

viên có dương tính với COVID-19 và sau khi tham vấn với SCPH.  Việc đóng cửa từng trường có thể phù 

hợp trong một trong các trường hợp sau: 

● Có nhiều trường hợp xảy ra trong nhiều nhóm tại một trường  
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● Ít nhất 5% số lượng giáo viên/học sinh/nhân viên là các trường hợp trong thời gian 14 ngày, tùy 

thuộc vào quy mô về cơ sở vật chất và kích cỡ trường 

 

Tham khảo ý kiến của SCPH, việc đóng cửa trường trong toàn học khu sẽ được xem xét nếu 25% các 

trường trở lên trong học khu đã đóng cửa trong vòng 14 ngày do COVID-19.  Ví dụ như, 19 trường bị 

đóng cửa trong cùng khoảng thời gian 2 tuần do COVID-19.  SCPH cũng có thể quyết định đóng cửa 

trường và/hoặc toàn học khu được đảm bảo vì những lý do khác, bao gồm kết quả điều tra sức khỏe 

cộng đồng hoặc dữ liệu dịch tễ địa phương khác.  Để biết thêm chi tiết về các tiêu chuẩn đóng cửa 

trường, xin xem phần có tiêu đề “Các Thủ Tục Quản Lý Bệnh Tật và Phòng ngừa Sự Lây Lan của COVID-19 

trong Cộng đồng SCUSD,” 

 

Xét Nghiệm COVID-19: 

Một khi các trường được mở cửa lại với ít nhất một số buổi dạy tại trường, CDPH đề nghị rằng việc kiểm 

tra giám sát được thực hiện dựa trên xu hướng dịch bệnh tại địa phương.  Nếu dữ liệu dịch tễ cho thấy 

mối lo ngại về việc gia tăng lây truyền trong cộng đồng, các trường nên tăng cường xét nghiệm nhân 

viên để phát hiện các trường hợp tiềm ẩn khi khả năng xét nghiệm của phòng thí nghiệm cho phép.  

Nhân viên trường là những nhân viên thiết yếu, bao gồm giáo viên, y tá trường, nhân viên hỗ trợ, trợ 

giáo, nhân viên phục vụ ăn uống, nhân viên vệ sinh, tài xế xe buýt, hoặc bất kỳ nhân viên nào khác của 

trường có thể tiếp xúc với các học sinh hoặc nhân viên khác. 

 

Các học khu và các trường sẽ xét nghiệm nhân viên định kỳ, khi khả năng xét nghiệm cho phép và nếu có 

thể.  Ví dụ tần suất được đề nghị bao gồm việc xét nghiệm tất cả nhân viên trong vòng 2 tháng, trong đó 

25% nhân viên được xét nghiệm mỗi 2 tuần, hoặc 50% hàng tháng để luân phiên xét nghiệm tất cả nhân 

viên theo thời gian. 

 

Nhân viên trường và các học sinh cần xét nghiệm sẽ đến gặp vị bác sĩ của họ của họ hoặc địa điểm xét 

nghiệm do tiểu bang điều hành hoặc cộng đồng khác.  Sở Chăm Sóc Sức Khỏe Được Quản Lý đã đệ trình 

một quy định khẩn cấp nhằm yêu cầu các chương trình y tế trả tiền xét nghiệm COVID-19 cho tất cả 

những nhân viên thiết yếu, bao gồm cả trường học.  Ngoài ra, việc xét nghiệm có sẵn tại các điểm xét 

nghiệm cộng đồng trên toàn tiểu bang.  SCUSD sẽ hợp tác chặt chẽ với SCPH để xác định thêm các 

phương pháp và cách thức xét nghiệm và sẽ cập nhật phần này khi nhận được thêm sự hướng dẫn của 

CDPH hoặc SCPH. 

 

Những Yêu Cầu Giảm Thiểu cho Nhân Viên và Học Sinh tại các Trường SCUSD  
 

Khi chúng tôi thảo luận các biện pháp giảm thiểu, điều quan trọng là cộng đồng của chúng ta phải biết 
cách thức COVID-19 lây lan và được kiểm soát như thế nào.  COVID-19 chủ yếu lây lan qua các giọt bụi 
hô hấp được tống ra ngoài khi nói chuyện, hát, cười, ho hoặc hắt hơi.  Cũng có bằng chứng cho thấy vi- 
rút lây lan từ bề mặt bị ô nhiễm sang bàn tay và sau đó truyền đến mũi, miệng hoặc mắt, gây nhiễm 
bệnh.  Để giúp ngăn chặn sự lây lan bổ sung và để giữ cho các trường mở cửa, học sinh và nhân viên của 
chúng tôi sẽ được yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng ngừa cá nhân sau đây:  

● physical distancing/Giãn cách xã hội 
● Hand Hygiene /Vệ sinh bàn tay 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://www.cdc.gov/handwashing/index.html
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● cloth face coverings / Khẩu Trang vải 
● cough/sneeze etiquette (CDC)/Qui ước ho/hắt hơi 
● Kế hoạch giảm thiểu của chúng tôi sẽ áp dụng cả việc kiểm tra sàng lọc thụ động và chủ động 

 

 
 

 
 
KIỂM TRA SỨC KHOẺ – Ở Nhà Nếu Bạn Bị Bệnh  

Tầm Soát Thụ Động 
Nhân viên và học sinh phải tự sàng lọc các triệu chứng ở nhà hằng ngày.  Điều 
này được gọi là tầm soát thụ động  

 

Tầm Soát tại Nhà – Câu hỏi và Hướng Dẫn 

  

1. Bạn có bất kỳ triệu chứng nào trong số những triệu chứng này hôm nay hay trong 

vòng 14 ngày gần đây, mới xảy ra và không liên quan đến bất kỳ tình trạng nào 

đang xảy ra mà bạn đã từng hoặc thường xuyên gặp phải trước đây hoặc thường 

xuyên không (ví dụ như dị ứng theo mùa, đau nửa đầu, đau họng, tức ngực nhẹ 

mãn tính liên quan đến cảm lạnh thông thường, v.v.)? 

                       
 

 o   Có - ở nhà, xem hướng dẫn Những Yêu Cầu Ở Nhà và trở lại trường. 

o   Không – tiếp tục câu hỏi kế tiếp 

  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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2. Bạn hiện đang uống một loại thuốc (có kê toa hoặc không) có thể ẩn hoặc che giấu 

các triệu chứng của COVID-19? 

o   Có - ở nhà, xem hướng dẫn Những Yêu Cầu Ở Nhà và trở lại trường. 

o   Không – tiếp tục câu hỏi kế tiếp 

 

3. Trong vòng 14 ngày qua bạn có tiếp xúc gần với bất kỳ ai bị chuẩn đoán với 

COVID-19 không? 

o   Có - ở nhà, xem hướng dẫn Những Yêu Cầu Ở Nhà và trở lại trường. 

o   Không – tiếp tục câu hỏi kế tiếp 

 

4. Trong vòng 14 ngày qua bạn có trở về từ một quốc gia nào khác không?  

o   Có – ở nhà và cách ly 14 ngày từ ngày trở về 

O Không – tiếp tục 

  

 Nếu bạn trả lời “Không” cho tất cả các câu hỏi, bạn có thể đến trường. 

  

Nếu bạn đang ở nhà, hãy gọi cho nhà trường để thông báo cho họ lý do bạn vắng 

mặt, vui lòng bao gồm các triệu chứng của bạn nếu có. 

 

  
Các Triệu Chứng Bị Bệnh:  Nếu một người bị bệnh hay có dấu hiện các triệu chứng của COVID-19, họ 
không thể đến trường và sẽ tuân theo các yêu cầu Ở Nhà và Trở Lại Trường (Phụ Lục B).  Theo hướng 
dẫn của CDC, các dấu hiệu bị bệnh bao gồm sốt hay ớn lạnh (100.4 độ trở lên), ho, thở gấp hay khó thở, 
mệt lả, đau cơ hay cơ thể, nhức đầu, mới mất vị giác hay khướu giác, đau họng, nghẹt mũi hay chảy mũi, 
buồn nôn hay nôn mửa, và đi tiêu chảy.  Họ phải ở nhà cho đến khi hết sốt mà không cần uống thuốc ít 
nhất 24 giờ VÀ các triệu chứng của họ đang cải thiện VÀ ít nhất sau 10 ngày kể từ ngày các triệu chứng 
đầu tiên xuất hiện. 
 

Tình trạng mãn tính: Những cá nhân mắc bệnh mãn tính không lây nhiễm không nên bị loại trừ khỏi việc 
đi học hoặc đi làm.  Ví dụ, một cá nhân có các triệu chứng dị ứng có thể bị nghẹt mũi, nhưng không phải 
là lý do để không cho họ đi làm hoặc đi học.  Những người mắc bệnh mãn tính nên tham khảo ý kiến bác 
sĩ về tình trạng của họ.  Bác sĩ có thể chẩn đoán một căn bệnh không phải COVID-19 và cung cấp giấy báo 
cho phép học sinh trở lại trường sớm hơn 10 ngày.  Nếu có thắc mắc về các từng trường hợp, liên lạc với 
y tá trường hoặc các dịch vụ y tế của bạn.  Các cá nhân có thể trở lại làm việc/đi học nếu được bác sĩ cho 
phép. 
 

Nhiễm COVID-19:  Nếu một người đã tiếp xúc gần gũi, được xác định là trong vòng 6 feet ít nhất 15 phút 

trong vòng 14 ngày qua, với một người bị nhiễm COVID-19 đã được xác nhận, họ phải cách ly ở nhà 

trong 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối. 

 

Đi Du lịch:  Nếu bạn đã đi du lịch ra khỏi Hoa Kỳ (bao gồm Mexico và Canada), bạn phải cách ly ở nhà 
trong vòng trong 14 ngày kể từ ngày bạn trở về nhà, theo dõi sức khỏe của bạn và thực hành giãn cách 
xã hội.  CDC khuyên bạn nên tránh tất cả các chuyến du lịch quốc tế không cần thiết.  Nếu bạn phải đi du 
lịch, hãy làm theo các đề nghị trong Thông báo về Đại dịch COVID-19 Toàn Cầu, ngoài những đề nghị về 
sức khỏe khi đi du lịch được cung cấp trên trang web cho các điểm đến của bạn và trong các thông báo 
liên quan bên dưới.    
 
Tầm Soát Chủ Động – Kiểm Tra Thân Nhiệt và Xác Định Cá Nhân Bị Bệnh tại trường 

https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/warning/coronavirus-global
https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/warning/coronavirus-global
https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/warning/coronavirus-global
https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/warning/coronavirus-global
https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/warning/coronavirus-global
https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/warning/coronavirus-global
https://drive.google.com/open?id=1WI3uNClkpYiB5cLjQ5S-ABPIyAHf3_zb
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Tầm soát chủ động yêu cầu tất cả học sinh và nhân viên khi vào trường phải được tầm soát bệnh tật bao 
gồm kiểm tra thân nhiệt và xem xét các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh.  Bất kỳ học sinh hoặc nhân 
viên nào có các triệu chứng COVID hoặc những người được yêu cầu cách ly theo hướng dẫn của CDC có 
thể không được đến trường và sẽ được thông báo trở về nhà. 
 
Các học sinh và nhân viên khi đi vào trong trường phải thông qua các địa điểm kiểm soát được yêu cầu 
nhập và xuất tại mỗi trường.  Các trường sẽ lập các địa điểm kiểm soát nhập và xuất và đảm bảo rằng 
nhân viên và học sinh hiểu và tuân thủ các biện pháp phòng ngừa bệnh.  Các học sinh và nhân viên tiếp 
cận lối vào phải đeo khẩu trang vải (nếu có).  Khẩu trang vải sẽ có sẵn cho những ai không có.   Phụ 
huynh/người giám hộ nên ở lại với con mình cho đến khi học sinh được phép ở lại trường hay trong 
trường hợp học sinh cần phải về nhà.     
 
Tiến Trình Tầm Soát Học Sinh Hằng Ngày 

● Học sinh sẽ xếp hàng chờ với việc giãn cách xã hội phù hợp, và các dấu hiệu trực quan sẽ được 
sử dụng để chỉ ra khoảng cách.  Biển báo với lời nhắc nhở về các yêu cầu giãn cách, khẩu trang, 
vệ sinh, những yêu cầu ở nhà và các tiêu chuẩn tầm soát sẽ được dán lên 

● Nếu có thể, các phụ huynh/người giám hộ ở lại với học sinh trong khi việc tầm soát được tiến 
hành, trong trường hợp học sinh không đủ sức khỏe để đi học 

● Các hướng dẫn cho nhân viên trong việc tầm soát học sinh: 
○ Đo thân nhiệt  
○ Nhìn vào một cá nhân để biết dấu hiệu bệnh hiển thị 
○ Hỏi nếu họ đáp ứng các tiêu chuẩn trên bảng hướng dẫn việc tầm soát 

● Nếu nhiệt độ dưới 100.4 độ, học sinh báo cáo không có dấu hiệu hoặc triệu chứng bệnh, không 
tiếp xúc với COVID-19, không đi du lịch quốc tế gần đây và học sinh có biểu hiện tốt, hướng dẫn 
học sinh rửa tay và vào trong trường 

● Nếu học sinh có dấu hiệu bệnh, hoặc đã tiếp xúc với COVID-19, hoặc đã trở về sau chuyến du 
lịch quốc tế trong vòng 14 ngày, học sinh phải được đưa về nhà ngay lập tức kèm theo hướng 
dẫn về thời điểm khi nào các em có thể trở lại trường (Phụ lục B) 

○ Nếu phụ huynh không có mặt, học sinh phải được cách ly trong Khu vực Chăm sóc theo 
Hướng dẫn Chăm sóc Trẻ bị Bệnh tại chỗ cho đến khi có thể liên lạc được phụ huynh 
hoặc số liên hệ khẩn cấp 
 

 
Giãn Cách Xã Hội  
Mọi người phải thực hành giãn cách xã hội, cách xa người khác 6 feet trong mọi lúc.  
Duy trì giãn cách xã hội phù hợp là một trong những công cụ tốt nhất để tránh lây 
nhiễm COVID-19 và làm chậm khả năng lây lan.  Giãn cách xã hội thích hợp đôi khi 
khó có thể duy trì, chẳng hạn như khi đi bộ trong hành lang đông đúc hay chỗ rất 
đông người, khẩu trang vải thì cần thiết và ngay cả còn quan trọng hơn.   
 
Nhân viên đang làm việc trong không gian chung với nhau, chẳng hạn như văn 

phòng hoặc lớp học, phải đảm bảo họ luôn duy trì giãn cách xã hội ít nhất 6ft và phải đeo khẩu trang khi 
ở trong cùng không gian với người khác.  Nhân viên không được tạo ra sự lừa dối bubble của riêng họ 
khi các biện pháp này bị vi phạm. 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
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Đeo Khẩu Trang Vải 
Khẩu trang vải giúp một người phòng ngừa, tránh sự lây lan từ các giọt bụi hô hấp 
tống ra trong khi nói, hát, thở, hay ho.  Nó chủ yếu nhằm bảo vệ những người xung 
quanh trong trường hợp người đeo khẩu trang vô tình bị nhiễm bệnh mà không 
biết (nhiều người nhiễm COVID-19 mà không có các triệu chứng).  Khẩu trang vải 
không phải là khẩu trang phẫu thuật, mặt nạ phòng độc, hoặc thiết bị bảo vệ cá 
nhân. 
 

Khẩu Trang Vải bảo vệ cộng đồng chúng ta tránh sự lây lan của COVID-19: 
● Tất cả nhân viên SCUSD, học sinh từ lớp 3-12, phụ huynh/người giám hộ và các khách viếng 

thăm phải đeo khẩu trang trừ khi nó không được vị bác sĩ đề nghị hoặc không phù hợp cho mức 
độ phát triển của cá nhân.  Các học sinh từ lớp TK-2 được thật sự khuyến khích đeo khẩu trang.  
Một danh sách các trường hợp ngoại lệ có thể được tìm thấy bên dưới.  

●  Khẩu trang phải được đeo bất kỳ mọi lúc bao gồm: 
● Trong khi nhập hay xuất khỏi khuôn viên trường hay không gian học khu 

● Trong lúc ở khuôn viên trường với một vài ngoại lệ  

● Trong khi lên xe buýt trường 

● Tham gia làm việc, cho dù tại nơi làm việc hay bên ngoài trường học, khi:  

○ Tiếp xúc trực tiếp với bất kỳ người nào trong cộng đồng;  

○ Đang làm việc trong không gian được nhiều người viếng thăm như phòng lễ tân, 

phòng nhân viên, hay hành lang 

 

Tấm Chắn Mặt 

● Tấm chắn mặt có phủ bọc có thể được dùng bởi các giáo viên để giúp học sinh nhìn thấy mặt của 

họ và để tránh các cản trở tiềm năng trong việc giảng dạy âm vị học.    

● Tấm chắn mặt có phủ bọc có thể được dùng cho những ai không thể đeo khẩu trang vì lý do sức 

khoẻ.  Theo CDC và Cal/OSHA, việc xem xét tấm chắn mặt nên bao gồm một tấm vải che đính 

dọc theo phần đáy và nhét vào trong áo. 

● Nhân viên phải giữ giãn cách xã hội với người khác, trong phạm vi có thể.  Nhân viên phải quay 

lại đeo khẩu trang bên ngoài lớp học.  

 

Hướng dẫn việc sử dụng khẩu trang hằng ngày 

● Dùng một khẩu trang sạch có thể giặt cho mỗi lần viếng thăm trường. 

● Rửa tay bằng xà phòng và nước hay dùng chất khử trùng khô trước khi sờ vào khẩu trang. 

● Nếu bạn chưa đeo khẩu trang, đeo khẩu trang trước khi đi vào nơi làm việc. 

● Tránh ăn hay uống trong lúc đeo khẩu trang. 

● Khẩu trang vải không nên có van mở, vì van này cho phép phóng thích các giọt bụi khỏi lớp phủ, 

gây rủi ro cho người khác.  SCUSD sẽ không cho phép đeo khẩu trang có van.  

 

Cách thức tháo khẩu trang 

● Rửa tay bằng xà phòng và nước hay dùng chất khử trùng có cồn trước khi sờ lên khẩu trang.  

Tránh sờ vào mặt trước của lớp phủ, mà có thể gây nhiễm bẩn. 

● Chỉ sờ vào dây buộc, giải buộc, hay vòng đeo của khẩu trang.   
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● Vứt bỏ các khẩu trang dùng một lần vào thùng rác.    

● Dùng tay với xà phòng và nước ấm hay dùng máy giặt để giặt khẩu trang.5 

● Rửa tay bằng xà phòng với nước hoặc dùng chất khử trùng có cồn.   

 
Khẩu trang vải không nên được đeo trong các tình huống sau đây:  

● Trẻ nhỏ, đặc biệt dưới 2 tuổi 

● Bác sĩ chưa đề nghị sử dụng, ví dụ như các cá nhân có vấn đề sức khoẻ đường hô hấp, như bệnh 

suyễn.  

● Cho những người bị khiếm khuyết thính giác, hay tiếp xúc với người bị khiếm khuyết thính giác, 

mà khả năng cần nhìn thấy miệng của họ khi giao tiếp.  Tấm chắn mặt được đề nghị trong 

trường hợp này.   

● Cho những người chậm phát triển, đang có vấn đề về y tế, sức khoẻ tâm thần, hay khuyết tật mà 

cần tránh việc che mặt.  Điều này bao gồm những người có tình trạng y tế mà việc che mặt có 

thể gây khó thở hay gây bất tỉnh, mất khả năng, hay không thể tự tháo khẩu trang mà không có 

sự giúp đỡ.    

 

Hướng dẫn của tiểu bang Cali cho phép một số trường hợp có thể tạm thời tháo khăn che mặt như sau 

● Khi mọi người đang ăn hoặc uống.  Nhưng họ phải giữ giãn cách ít nhất sáu feet với những người 

khác không phải là thành viên của cùng một hộ gia đình 

● Đối với những người khiếm thính hoặc khiếm thính, khả năng nhìn thấy miệng là điều cần thiết 

để giao tiếp. Tấm chắn mặt sẽ được đề nghị trong tình huống này 

● Khi một người không ở chung khu vực, phòng hoặc không gian kín với người khác 

● Những người đang làm việc hoặc giải trí ngoài trời khi ở một mình hoặc có thể duy trì khoảng 

cách ít nhất sáu feet với những người khác 

 

Khi khẩu trang tạm thời được lấy ra, nó nên được đặt vào một túi giấy sạch (có ghi tên và ngày 

tháng của học sinh) cho đến khi cần đeo lại.  Thay khẩu trang càng sớm càng tốt sau những hoạt động 

này để giảm nguy cơ lây nhiễm. 

 

Điều gì sẽ xảy ra nếu một người từ chối đeo khẩu trang? 

Các nỗ lực liên tục sẽ được thực hiện bằng cách sử dụng các phương pháp hướng dẫn tuân thủ tích cực 

để đảm bảo việc đeo khẩu trang đúng cách.  Nếu có quan ngại nhiều về việc đeo khẩu trang, hãy thông 

báo ngay cho Y tá trường và/hoặc Dịch Vụ Y Tế hoặc người giám sát được chỉ định để được hỗ trợ thêm.  

Mỗi tình huống riêng biệt sẽ được đánh giá và các phương pháp hỗ trợ sẽ được sử dụng vì lợi ích và sự 

an toàn của tất cả mọi người.  Trong trường hợp một học sinh không được miễn việc đeo khẩu trang liên 

tục từ chối việc đeo khẩu trang, CDPH yêu cầu các trường cung cấp mô hình học tập từ xa cho học sinh 

này. 
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Vệ Sinh Bàn Tay 
Tất cả các học sinh và nhân viên phải rửa tay thường xuyên.  Nếu xà phòng và 
nước không có sẵn, dùng chất khử trùng có cồn chứa hơn 60% nồng độ cồn được 
học khu phê duyệt.  Huấn luyện cách rửa tay hiệu quả và dùng chất khử trùng có 
cồn phải được cung cấp cho tất cả các học sinh và nhân viên.  Trẻ em dưới 9 tuổi 
chỉ sử dụng chất khử trùng có cồn dưới sự giám sát của người lớn.  Gọi cho Kiểm 
Soát Chất Độc nếu sử dụng: 1-800-222-1222.  Các hướng dẫn theo sau được đề 
nghị cho việc lập ra tại các trường.  Tối thiểu, các học sinh và nhân viên phải rửa 

tay hoặc dùng chất khử trùng có cồn:   
 

● Khi đến trường  
● Trước khi ăn trưa 
● Trước khi tan trường 
● Khi vào trong bất kỳ lớp học mới 
● Khi đi vệ sinh 
● Vết bẩn có thể nhìn thấy 
● Sau khi dùng khăn giấy, ho vào trong bàn tay 
● Khi về nhà 

 
Tăng Cường Vệ Sinh Hô Hấp  

Sử dụng vệ sinh hô hấp bất kỳ lúc nào tại trường.  Một khi khăn giấy vừa sử dụng 

xong, vứt vào thùng rác và sau đó rửa tay với nước và xà phòng hoặc dùng nước 

rửa tay khô có cồn.  Không sờ lên mặt.  Tăng cường vệ sinh hô hấp hoặc qui ước 

ho/hắt hơi, bao gồm việc dùng khăn giấy và khuỷu tay bằng cách dùng biển báo, 

đào tạo, và các bài học.  Xem phần phụ lục K về biển báo. 

 

Công Việc của Nhân Viên trong Cộng Đồng 

Khi tiếp xúc cộng đồng cho những công việc cần thiết như viếng thăm nhà, luôn sử dụng vệ sinh cá nhân 

và biện pháp giãn cách để phòng ngừa.  Điều này bao gồm việc rửa tay/nước rửa tay khô có cồn, đeo 

khẩu trang vải, giữ khoảng cách ít nhất 6 feet, và vệ sinh hô hấp.  Tham khảo với các Dịch Vu Y Tế để có 

những câu hỏi cụ thể, hay những đề nghị về các tình huống có thể gây nguy cơ lây nhiễm hoặc gây cho 

những người khác mắc bệnh truyền nhiễm như COVID-19.   

 

 

 

Những Tiêu Chuẩn Giảm Thiểu Trong Môi Trường Xã Hội tại các Trường của SCUSD 

 

Để phá vỡ chuỗi lây truyền tiềm năng và hạn chế rủi ro phơi nhiễm cho tất cả các thành viên trong cộng 
đồng của chúng ta, chúng ta phải tuân thủ các hướng dẫn dưới đây.  Khi nhân viên và học sinh trở lại 
trường, họ sẽ trở lại một không gian xã hội mà cho phép mọi cá nhân tuân thủ các biện pháp phòng 
ngừa sức khỏe được đề nghị.  Để bảo vệ học sinh, nhân viên và khách viếng thăm các trường, nhân viên 
SCUSD sẽ đánh giá tất cả các không gian và thực hiện các sửa đổi để tối đa hóa sự thông gió và đáp ứng 
các yêu cầu về giãn cách xã hội ít nhất là 6 feet và giảm thiểu việc tụ tập giữa các nhóm.  Điều này bao 

https://www.cdc.gov/flu/professionals/infectioncontrol/resphygiene.htm
https://www.cdc.gov/flu/professionals/infectioncontrol/resphygiene.htm
https://www.cdc.gov/flu/professionals/infectioncontrol/resphygiene.htm
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gồm các biển báo trong mọi nơi với việc giới hạn sức chứa và nhắc nhở vệ sinh sức khỏe.  Dưới đây là 
danh sách các tiêu chuẩn cần tuân thủ tại mỗi trường của SCUSD. 
 
 
Tại Các Địa Điểm của Học Khu 
   

Thông Thoáng và Luồng Không Khí 
● Các trường sẽ thay thế tất cả các bộ lọc HVAC 2-3 lần một năm như được đề nghị thay vì một lần 

một năm như trong thực tế.   
● Các trường sẽ chạy quạt HVAC liên tục hoạt động suốt chu kỳ 24 giờ. 
● Lập trình lại các hệ thống HVAC để chạy khi các cửa sổ và cửa ra vào đang mở 
● Giữ cửa sổ và cửa ra vào mở, nếu có thể, giúp gia tăng luồng không khí 

 

Nhập & Xuất (Đón & Đưa) 

SCUSD sẽ áp dụng mỗi biện pháp để giảm thiểu đám đông tụ tập trong thời gian đón và đưa:  
● Xem xét đáng kể thời gian bắt đầu và chấm dứt. 
● Các học sinh được đón và đưa nên thực hiện bên ngoài cổng trường.  Đề nghị phụ huynh ngồi 

trong xe khi đón học sinh.  
● Tăng cường thêm bản hiển thị hay rào chắn để hướng dẫn luồng xe cộ và đảm bảo giãn cách nếu 

có luồng xe xếp hàng 
● Phát triển bảng báo và qui trình để giảm thiểu sự tương tác giữa các gia đình 
● Nếu có thể, chia nhiều điểm để đi vào học cho các học sinh thay vì tập trung tất cả các học sinh 

qua cùng một không gian để đi vào học.  Việc tiếp cận có thể giới hạn số lượng liên lạc gần gũi 
giữa các học sinh trong tình huống và thời gian mật độ lưu thông cao. 

● Các trường có thể phải khoá cổng nào không có các nhân viên kiểm tra sàng lọc sử dụng.   
● Cung ứng biện pháp việc rửa tay hay chất khử trùng có cồn và khẩu trang vải tại các cổng.   

 

Khách Viếng Thăm Cần Thiết 

● Địa điểm học khu và khuôn viên trường phải đóng cửa đối với những vị khách viếng thăm hoặc 

tình nguyện viên không thuộc diện thiết yếu 

● Những vị khách thiết yếu bao gồm nhưng không giới hạn, nhân viên cơ quan chính phủ tiến 

hành đánh giá sức khỏe và an toàn, phụ huynh/người giám hộ tham dự một cuộc họp cần thiết, 

chẳng hạn như cuộc họp Kế hoạch Giáo dục Cá nhân (IEP), hoặc tham gia vào một dịch vụ thiết 

yếu liên quan đến kế hoạch giáo dục của con họ.  Vị khách thiết yếu cũng có thể bao gồm nhân 

viên dịch vụ theo hợp đồng thực hiện công việc của họ tại một cơ sở học khu.  Xem phần Tiếp 

Cận Trường bên dưới 

● Nhân viên sẽ không đưa các cá nhân khác đến nơi làm việc, những người không phải là nhân 

viên hoặc những người không có công việc hợp lệ tại nơi làm việc 

 

Các Đồ Dùng/Nguồn Cung dùng Chung 

● Các đồ dùng hay nguồn cung dùng chung bao gồm thiết bị, túi đựng giấy tờ, sách, máy copy, v.v. 

● Cung cấp nguồn cung ứng riêng cho từng cá nhân trong phạm vi có thể 

● Giới hạn số lượng cá nhân sử dụng các đồ dùng chung 

● Cung cấp thêm việc tiếp cận bồn rửa tay hoặc nước rửa tay khô có cồn gần các đồ vật dùng 

chung, chẳng hạn như máy photo copy, v.v. 
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● Phân loại và bỏ đầy giấy vào các túi giấy 24 giờ trước khi phân phối 

● Sách không cần phải được khử trùng, tuy nhiên theo hướng dẫn hiện hành của Hiệp Hội Thư 

Viện Hoa Kỳ, sách của tiểu bang phải được cách ly trong 3 ngày trước khi tái phân phối 

● Khi phân phối hoặc thu thập thiết bị và vật tư, hãy đảm bảo rằng tay thường xuyên được rửa 

và/hoặc đã khử trùng 

● Nhân viên sẽ vệ sinh và khử trùng các vật dụng không phải giấy bằng chất khử trùng được học 

khu phê duyệt, 70% dung dịch cồn hoặc khăn lau khử trùng trước khi phân phối hoặc khi thu hồi 

 

Các Buổi Họp 

● Để thúc đẩy hoạt động hợp tác nhóm và hạn chế sự lây lan của COVID-19 giữa các cá nhân và 

nhóm, tiến hành tất cả các cuộc họp nhân viên, đào tạo và giáo dục phát triển chuyên môn và 

các hoạt động khác liên quan đến nhân viên trong không gian trực tuyến 

● Nếu các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt được áp dụng và tất cả các biện pháp y tế công 

cộng khác được thực hiện, một cuộc họp có thể diễn ra trực tiếp nếu những người tham gia 

không thể tiếp cận không gian trực tuyến.  Xem phần Tiếp Cận Trường bên dưới 

● Để hạn chế sự lây lan giữa các cơ sở trường học và thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác giữa các 

trường, các cuộc họp với nhân viên từ nhiều trường hoặc địa điểm học khu sẽ chỉ được tổ chức 

dưới dạng trực tuyến 

● Nhân viên đến thăm nhiều trường nên cân nhắc kỹ xem công việc của họ có thể được hoàn 

thành từ xa hay không.  Nếu phải đến thăm trường, phải tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các biện 

pháp y tế công cộng 

 

Phòng Giải Lao & Thời Gian Giải Lao 

● Giảm thiểu việc sử dụng và tụ tập mọi người trong phòng nhân viên, phòng nghỉ và các nơi khác 

- đảm bảo giới hạn phòng được niêm yết và thực thi các hướng dẫn 

● Cung cấp nhiều không gian khác nhau cho các cá nhân nghỉ giải lao, chẳng hạn như không gian 

ngoài trời có bóng cây hoặc phòng thay thế 

● Cung cấp thời gian giải lao luân phiên để nhân viên không tụ tập trong không gian cùng lúc 

● Do nhân viên có thể đang ăn hoặc uống trong thời gian nghỉ giải lao và sẽ cần gỡ bỏ khăn che 

mặt, nên nhân viên được khuyến khích sử dụng không gian ngoài trời để giải lao 

● Cung cấp nước rửa tay và / hoặc xà phòng và chất khử trùng gần các đồ vật dùng chung 

● Nhân viên không được khuyến khích cùng ngồi chung xe để tán gẫu trong giờ giải lao hoặc ăn 

uống, trừ khi họ sống trong cùng một hộ gia đình 

 

Khu Vực Chung 

● Đánh giá các khu vực như phòng chờ, phòng nghỉ của nhân viên, phòng làm việc, sân, thư viện, 

nhà ăn và sân chơi, đồng thời thực hiện các sửa đổi cho giãn cách xã hội, ví dụ như chấm các 

điểm cách nhau 6 feet, hình vuông, đường kẻ, mũi tên và dán các vật chắn 

● Cung cấp tiếp cận bổ sung cho việc rửa tay, nước rửa tay khô có cồn và/hoặc chất khử trùng - 

đặc biệt là gần các đồ vật dùng chung 

● Các vòi nước uống sẽ bị đóng - khuyến khích sử dụng các chai nước có thể dùng lại để học sinh 

sử dụng cả ngày 
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Không Gian Văn Phòng 

● Cung cấp các tấm chắn bằng mica khi có khả năng tiếp xúc gần chẳng hạn như tại các quầy lễ tân 

mà không cho phép việc giãn cách xã hội ít nhất 6 feet.  

● Sắp xếp các bàn làm việc của nhân viên cách xa ít nhất 6 feet. 

● Sắp xếp bàn và thiết bị tránh xa các nhân viên khác đang dùng chung văn phòng. 

 

Phòng Vệ Sinh 

● Đảm bảo tất cả các phòng vệ sinh có xà phòng và giấy chùi tay, thùng chứa đồ.   

○ Giấy chùi tay sẽ được cung cấp và được đề nghị cho việc sử dụng qua máy sấy tay. 

● Đánh giá quầy và bồn tiểu để đảm bảo khoảng cách ít nhất 6 feet cho người dùng.  Dán băng keo 

hay lắp rào cản. 

● Đăng rõ ràng biển báo về sức chứa, vệ sinh, giãn cách.  

● Tránh tụ tập một nhóm lớn vào phòng vệ sinh cùng một lúc (ví dụ như tránh cho tất cả các lớp 

dùng phòng vệ sinh ngay sau giờ ăn trưa hay giờ giải lao) hoặc duy trì giãn cách theo một hàng.   

 

Hành Lang 

● Đánh giá luồng giao thông và dán các mũi tên, biển báo, và dán nhãn trên nền nhà để hướng 
dẫn luồng di chuyển vào một hướng.  Cung cấp các hình nón phân định, dây đai hay dây hướng 
dẫn để tạo ra các lằn trên các hành lang lớn hơn.  

● Đăng biển báo để khuyến khích các lời chào an toàn, dùng khẩu trang vải, và lời nhắc để ngừng 
nói, la hét, hát v.v. trong lúc di chuyển dọc theo hành lang.  

 

Các Trường 

“Phòng chăm sóc” được chỉ định 

Các trường phải chỉ định khu vực cho các cá nhân bị bệnh nơi họ có thể được tách ra trong lúc chờ được 

đánh giá và đón về nhà.  Xem Phụ Lục E.  Phòng này phải được tách ra khỏi phòng sơ cứu được dùng cho 

các thủ tục y tế thông thường, sơ cứu và thuốc thang.   

● Đảm bảo việc thông thoáng tốt 

● Đảm bảo các thiết bị văn phòng theo sau luôn có sẵn: nước rửa tay khô có cồn, khẩu trang, chất 

khử trùng, nhiệt kế, thùng rác có lót 

● Phòng phải được khử trùng sau mỗi lần dùng. Để giảm thiểu nguy cơ lây lan, đợi cho 24 tiếng 

trước khi vệ sinh và khử trùng.  Nếu không thể chờ cho 24 tiếng, hãy đợi càng lâu càng tốt.  

● Phòng phải gần nhân viên và được giám sát. 

● Nếu có nhiều người bị bệnh hơn, duy trì giãn cách xã hội và giữ thông thoáng nhiều hơn.    

 

Hợp Tác Nhóm 

Hợp tác nhóm (đôi khi được gọi là podding) là một phương pháp giúp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 

bằng cách hạn chế tiếp xúc chéo giữa các nhóm.  Những phương pháp này hoạt động bằng cách giữ 

từng nhóm lại với nhau, chẳng hạn như học sinh và nhân viên.  Các cá nhân trong một nhóm sẽ hạn chế 

tiếp xúc gần gũi với các nhóm khác càng nhiều càng tốt.  Ở bậc trung học, hợp tác nhóm có thể không 

thể được.  Để đảm bảo học sinh trung học có thể tiếp cận các môn học và nội dung mà các em cần, học 

sinh và nhân viên có thể tham gia một số lớp với các nhóm học sinh khác nhau. 
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Ích Lợi của Nhóm Cohort 

● Giảm cơ hội tiếp xúc hoặc truyền COVID-19 

● Phá vỡ chuỗi lan truyền tiềm năng 

● Giảm tiếp xúc với các bề mặt dùng chung 

● Tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi bệnh truyền nhiễm hiệu quả trong trường hợp dương 

tính, và 

● Cho phép kiểm tra COVID-19 được nhắm mục tiêu, cách ly và/hoặc tách biệt một nhóm duy nhất 

(ví dụ như lớp học) trong trường hợp có ca dương tính trong nhóm 

 

Lớp Học 

● Nước rửa tay khô có cồn sẽ được treo lên tường tại mỗi cửa ra vào tại mỗi lớp học.  

● Các lớp học nên mở cửa sổ và cửa ra vào nếu có thể để tối đa việc thông thoáng.   
● Bố trí lớp học nên bao gồm:  

○ Giãn cách 6 feet giữa tất cả các bàn học và chỗ ngồi của học sinh  
○ Liên tục cung cấp giãn cách 6 feet cho giáo viên ở phía trước lớp học 
○ Có đủ không gian gần các bức tường cho học sinh di chuyển ra khỏi bàn học của mình.    
○ Giới hạn sử dụng các bàn lớn nơi các học sinh có thể di chuyển ra xung quanh và vi 

phạm qui định giãn cách 6 feet giữa các cá nhân.  Nếu dùng bàn, vạch ra khu vực và chỗ 
ngồi thay thế tại cuối của bàn để giữ khoảng cách.   

● Phát triển các hoạt động theo mô hình và thực hiện việc thực hành giãn cách xã hội và vệ sinh 
tốt.   

● Giới hạn việc chia xẻ các tài liệu/dụng cụ học tập; cân nhắc dùng các túi dụng cụ cá nhân thay vì 
các thùng chung 

● Đối với các học sinh nhỏ hơn:  
○ Sửa đổi các hoạt động thường mang học sinh lại gần nhau hơn 
○ Dùng các tài liệu lớp học để giúp học sinh nhớ được việc giãn cách 6 feet cần thiết với 

người khác.   
● Nên hạn chế tối đa các hoạt động liên quan đến ca hát và chỉ diễn ra ngoài trời 

● Nếu cần, hãy sử dụng các không gian khác trong khuôn viên trường cho các hoạt động giảng 

dạy, chẳng hạn như giảng đường, phòng tập thể dục, thính phòng, nhà ăn và/hoặc ngoài trời 

○ Cân nhắc tổ chức lớp học ngoài trời càng nhiều càng tốt.  Các nguồn lực về cách thiết lập 
lớp học ngoài trời có thể tìm thấy tại www.greenschoolyards.org.  Nhân viên trường có 
thể đưa lớp học của họ ra ngoài trời để hoàn thành bài tập trong không khí trong lành; 
các lớp có thể luân phiên thông qua một không gian vườn trường hiện có để sử dụng 
các nguồn học tập thực hành; hoặc giãn cách trên sân chơi của các em.  Cây cối hoặc các 
công trình hiện có khác có thể được sử dụng để tạo bóng râm vào những ngày ấm áp. 

● Cung cấp vật tư và cách thức khử trùng bề mặt giữa các lớp học hay khi có các nhóm học sinh 
thay thế 

● Nhân viên sẽ xếp ghế và di chuyển thùng rác vào cuối ngày để cho phép nhân viên vệ sinh tập 
trung vào việc khử trùng kỹ hơn.   

● Trong thời gian học tập từ xa, nhân viên có thể sử dụng lớp học để được giảng dạy miễn là họ 
tuân thủ tất cả các biện pháp sức khỏe công cộng của cá nhân và môi trường 

●  
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Ban Nhạc/âm Nhạc 

Các hoạt động trong đó có khả năng lây truyền từ các giọt khi thở ra bị ô nhiễm, chẳng hạn như việc biểu 

diễn của ban nhạc và dàn hợp xướng, ca hát, la hét, tụng kinh và thổi các nhạc cụ hơi thì không được 

phép thực hiện.  Các hoạt động giáo dục có liên quan đến ca hát, chẳng hạn như một bài hát mở đầu 

hoặc kết thúc trong ngày, chỉ được diễn ra ngoài trời. 

 

Lớp Thể Dục/Tranh Tài Thể Thao  

Thể dục (PE) và thể thao nội bộ/liên trường nên được giới hạn tới các hoạt động không liên quan đến sự 

va chạm thân thể với các học sinh khác hay thiết bị cho đến khi được cố vấn bởi các quan chức y tế công 

cộng địa phương hay tiểu bang.  Đảm bảo “Biện Pháp Phòng Ngừa Vệ Sinh Cá Nhân” (Phụ Lục D) trong 

các phòng thay đồ, bao gồm giãn cách xã hội 6 feet và đeo khẩu trang.  Điều này sẽ giúp có ít học sinh 

hơn trong phòng thay đồ cùng một lúc.   

● Đối với các môn thể thao không thể tiến hành đủ độ giãn cách hay theo nhóm, chỉ được phép 

tập luyện và điều hòa thể chất và chỉ những nơi có thể duy trì khả năng giãn cách xã hội.  Điều 

kiện và đào tạo nên tập trung vào việc xây dựng kỹ năng cá nhân (ví dụ như tập chạy và đào tạo 

sức bền cơ thể) và nên diễn ra bên ngoài, nếu có thể.  Điều hoà và đào tạo thể chất trong nhà 

chỉ được phép ở những quận hạt mà các phòng tập thể dục và trung tâm thể dục được phép 

hoạt động trong nhà. 

● Tránh dùng chung thiết bị, và nếu không thể tránh khỏi, hãy vệ sinh và khử trùng thiết bị dùng 

chung với người khác nhau để giảm nguy cơ lây lan COVID-19 

● Tuân thủ nhất quán với hướng dẫn về các phòng tập thể dục và các cơ sở thể dục, phải đeo khẩu 

trang khi lấy các lớp huấn luyện và điều hòa thể chất hoặc thể dục (trừ khi tắm) 

● Các hoạt động cần gắng sức nặng nên được tiến hành bên ngoài theo cách thức giãn cách xã hội 

mà không phải đeo khẩu trang.  Các hoạt động được tiến hành bên trong phải là những hoạt 

động không yêu cầu gắng sức nhiều và có thể được thực hiện với việc đeo khẩu trang 

● Các vận động viên nên tạm ngừng tập luyện nếu ghi nhận có bất kỳ khó thở nào và nên thay 

khẩu trang hoặc mặt nạ che mặt nếu nó bị ướt và dính vào mặt của vận động viên và cản trở hô 

hấp.  Các khẩu trang hạn chế luồng không khí khi gắng sức (chẳng hạn như khẩu trang N-95) 

không được khuyến khích dùng khi tập thể dục 

● Các chương trình thể thao dành cho thanh thiếu niên và các trường sẽ cung cấp thông tin cho 

phụ huynh hoặc người giám hộ về các hướng dẫn này, cùng với các biện pháp an toàn sẽ được 

áp dụng trong môi trường này mà phụ huynh hoặc người giám hộ phải tuân thủ 

 

Tụ Tập Đông – ví dụ như các buổi họp, Tham Quan Học Tập & Hội Họp 

● Các sự kiện thể thao ngoài trời và trong nhà, hội họp, khiêu vũ, mít tinh, tham quan thực tế và 

các hoạt động khác đòi hỏi sự tiếp xúc chặt chẽ hoặc có thể thúc đẩy sự tụ họp thì không được 

phép vào lúc này.  Ví dụ như các giải đấu, sự kiện hoặc cuộc thi, bất kể các đội đến từ cùng một 

trường hay từ các trường, quận hạt hoặc tiểu bang khác nhau đều không được phép vào lúc này 

● Chuyển các chuyến tham quan thực tế sang cơ hội trực tuyến 

● Thay đổi sự kiện sang hình thức trực tuyến nếu thích hợp 

https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.c8h0kt41g930
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● (Xem phần Buổi Họp ở trên) Để thúc đẩy họp nhóm và hạn chế sự lây lan của COVID-19 giữa các 

cá nhân và nhóm trong các lớp học, tiến hành các buổi họp, huấn luyện và giáo dục phát triển 

chuyên môn và các hoạt động khác liên quan đến nhân viên trong không gian trực tuyến 

 

Không gian tập hợp rộng lớn – ví dụ như thư viện, nhà ăn & sân 

● Thư viện - phát triển các thủ tục nhập và xuất theo tiêu chuẩn cho việc phân phối tài liệu.  Không 

gian thư viện nên vẫn đóng cửa do số lượng mục và không gian có thể bị sờ nắm, tuy nhiên, các 

hạng mục có thể được phân phối theo nguyên tắc "Đồ dùng/Nguồn cung ứng dùng chung" 

● ●Nhà ăn - phục vụ bữa ăn ngoài trời hoặc trong lớp học thay vì nhà ăn hoặc phòng ăn tập thể 

nếu có thể.  Ở những nơi phải sử dụng nhà ăn hoặc phòng ăn tập thể, hãy giữ các học sinh lại với 

nhau trong các nhóm của chúng, đảm bảo giữ giãn cách xã hội, và xem xét chỗ ngồi được chỉ 

định.  Phục vụ các bữa ăn trên từng khay ăn hoặc cho vào túi.  Tránh dùng chung thực phẩm và 

thìa đũa và bữa ăn tự chọn hoặc kiểu gia đình 

● Không gian rộng lớn khác: đảm bảo có khoảng cách, các biện pháp giãn cách xã hội, khẩu trang 

và tất cả các biện pháp y tế công cộng khác 

 

Các Khu Vực Hỗ Trợ 

Xem xét việc cung cấp một nơi an toàn cho các học sinh nào cần sự hỗ trợ bổ sung, khu vực học tập, dạy 

kèm sau giờ học, hay tiếp cận internet trong lúc học tập từ xa.     

● Lập ra các khu vực này bằng băng keo, biển báo, v.v, để tuân thủ với các hướng dẫn giãn cách. 

● Cung ứng tiếp cận rửa tay hay nước rửa tay khô có cồn và khẩu trang tại các cổng trường. 

● Đăng rõ ràng biển báo về sức chứa, vệ sinh, giãn cách xã hội.  

● Cung cấp vật tư để khử trùng bề mặt giữa các học sinh.  

 

Giờ giải lao/Sân trường và Không Gian Vui Chơi 

● Duy trì theo đoàn trong cùng lớp hay nhóm nhỏ; không khuyến khích tập trung một nhóm lớn 
các học sinh 

● Sắp xếp việc sử dụng sân chơi thay vì cho phép nhiều lớp học cùng chơi 
● Giới hạn các hoạt động nơi có nhiều lớp học tương tác lẫn nhau 
● Rửa tay hay nước rửa tay có cồn trước và sau giờ nghỉ  
● Duy trì khoảng cách ít nhất 6 feet với các học sinh khác càng nhiều càng tốt 

○ Khi có thể, xây dựng các tín hiệu hiển thị để minh họa không gian xã  hội 
○ Khẩu trang vải có thể được tháo ra khi các học sinh ở bên ngoài sân chơi, di chuyển và 

duy trì giãn cách xã hội ít nhất 6 feet 
● Đánh giá tính khả thi của việc mở các tổ chức vui chơi với nhu cầu việc khử trùng, cũng như 

những rủi ro trong việc khử trùng các khu vực sờ nắm nhiều khi tổ chức vui chơi giữa các nhóm 
● Cho phép sự linh hoạt về chính sách giờ nghỉ và sử dụng thời gian của giáo viên để cho phép sự 

giám sát giờ nghỉ của lớp   
● Cung cấp việc phủ bóng mát tạm thời trong sân chơi để khuyến khích học sinh giãn cách nhau xa 

hơn 
● Nếu các băng ghế hay chỗ ngồi picnic có sẵn bên ngoài – cung cấp tín hiệu hiển thị để giữ không 

gian 6 ft 
●  
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Xe Buýt Trường/Chuyên Chở: 

Tất cả các Hướng Dẫn Vệ Sinh Cá Nhân phải được tuân thủ trên xe buýt trường.  Để thực hành giãn 
cách xã hội trên xe buýt trường, khả năng chỗ ngồi cần phải giảm thiểu.  Điều này có thể cần dùng một 
biểu đồ chỗ ngồi để chỉ định chỗ ngồi nào có sẵn.   

 
● Giáo dục các phụ huynh và học sinh theo các bước mà họ cần phải lấy để giữ an toàn cho những 

người khác trong lúc đón và đưa  
● Nếu học sinh có biểu hiện bị bệnh, phụ huynh sẽ được yêu cầu đưa học sinh về nhà và tuân theo 

Yêu cầu ở nhà (Phụ lục B) 
● Đảm bảo giãn cách xã hội 6 feet tại các điểm dừng xe buýt và khi lên xuống 
● Tất cả tài xế xe buýt phải đeo khẩu trang khi ngồi chờ trên xe và khi lái xe, trừ khi không có chỉ 

định 
● Mỗi tài xế xe buýt phải sử dụng nước rửa tay khô có cồn trước khi lên xe buýt 
● Hướng dẫn của CDPH thừa nhận rằng có thể không thực hiện được giãn cách xã hội đủ 6 feet 

trên xe buýt, do đó, cần phải đeo khẩu trang.  Việc giãn cách xã hội cần được đạt mức tối đa có 
thể 

● Đảm bảo việc thông thoáng tốt với các cửa sổ được mở/mở một phần. 
● Phòng ngừa việc học sinh đi bộ băng qua nhau bằng cách đưa ra các biện pháp theo sau:  

○ Chỗ ngồi của các học sinh bắt đầu từ phía cuối của xe hướng về phía trước 
○ Các học sinh ngồi trên xe theo lộ trình sau giờ học ở trường dựa trên thứ tự mà học sinh 

sẽ được trả về.  Các học sinh xuống xe trước nên lên xe cuối cùng và ngồi ở phía trước 
● Các xe buýt nên được vệ sinh sạch và được khử trùng hằng ngày và sau khi chuyên chở cho bất 

kỳ cá nhân nào có triệu chứng của COVID-19 
● Các tài xế xe buýt nên được cung cấp giấy lau khử trùng  và găng tay xài một lần để hỗ trợ việc 

khử trùng các bề mặt thường sờ nắm trong ngày 
● Các học sinh sống cùng một hộ gia đình có thể cùng ngồi gần nhau trên xe buýt 

 

Tiếp Cận Trường Hay Nơi Làm Việc 

Áp dụng các hướng dẫn sau đây cho các tình huống trong đó nhân viên phải viếng thăm các nơi làm việc 
để thực hiện nhiệm vụ của họ, tương tác với nhân viên khác, học sinh hoặc gia đình, hoặc cho các nhiệm 
vụ không thể hoãn lại hoặc thực hiện qua điện thoại hoặc buổi họp qua video.  Tất cả các biện pháp 
phòng ngừa sức khỏe tiêu chuẩn được nêu trong Kế Hoạch Trở Lại sự Lành Mạnh phải được tuân thủ. 

 

Tình Huống 1:  Sự hiện diện cần thiết của nhân viên tại nơi làm việc 

1. Kiểm tra với người giám sát, hiệu trưởng và quản lý cây xanh ít nhất 24 giờ trước khi đến trường 

để được tán thành kế hoạch và đảm bảo sau khi đã khử trùng - hoặc xây dựng và tuân theo lịch 

trình làm việc thường xuyên của nhân viên tại nơi làm việc 

2. Tất cả nhân viên phải tuân theo quy trình đã thiết lập tại mỗi trường để ghi tên vào và ghi tên ra.  

Cho biết không gian nhân viên đã sử dụng 

3. Nhân viên sẽ tự sàng lọc mọi quan ngại về sức khỏe, phơi nhiễm COVID-19 và/hoặc đi du lịch ra 

nước ngoài 

4. Nhân viên sẽ tuân theo tất cả các biện pháp giảm thiểu sức khỏe cộng đồng về môi trường và cá 

nhân trong thời gian làm việc và tại tất cả các địa điểm của học khu 
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5. Nhân viên sẽ không mang theo những cá nhân khác đến nơi làm việc, những người không phải 

là nhân viên hoặc những người không có công việc hợp lệ tại nơi làm việc 

 

Tình Huống 2:  Phân Phối các Tài Liệu  

1. Nhân viên sẽ tuân theo tất cả các biện pháp được nêu trong “Tình huống 1: Sự hiện diện cần 

thiết của nhân viên tại nơi làm việc” 

2. Nhân viên sẽ nhắc nhở những người tham gia việc tuân thủ tất cả các biện pháp y tế công cộng 

và sẽ đặt các bảng chỉ dẫn có thể nhìn thấy để tuân theo sự thực hành này 

3. Trước khi chuyển giao, lập kế hoạch và địa điểm để đảm bảo việc tương tác và phân phối an 

toàn: 

○ Khuyến khích một tình huống lái xe qua với người nhận ngồi trong xe của họ 

○ Yêu cầu phụ huynh/người giám hộ đặt một tấm bảng có tên của học sinh trên cửa kính 

xe hơi hoặc nhắn tin cho nhân viên một khi họ đến nơi 

○ Stagger pick up or meeting times Thời gian đón hoặc thời gian họp để tránh kéo dài thời 

gian chờ đợi và duy trì giãn cách từ 6 feet trở lên trong mọi lúc 

○ Thiết lập các tấm chắn giữa nhân viên và người nhận, chẳng hạn như bàn hoặc cổng 

○ Đảm bảo có sẵn găng tay, chất khử trùng, khăn giấy và thùng rác 

○ Nếu dự kiến có đường đi bộ, hãy đặt biển báo trong khu vực để xây dựng giãn cách xã 

hội từ 6 feet trở lên 

○ Nếu ở bên trong, chỉ cho phép tối đa 3 người trong hàng cùng một lúc, những người còn 

lại tạo thành hàng bên ngoài với khoảng cách cách xa 6 feet trở lên 

○ Giữ cửa ra vào và cửa sổ mở nếu có thể để tăng sự thông thoáng 

4. Phân loại và bỏ đầy vào các phong bì giấy 24 giờ trước khi phân phối.  Sách không cần khử trùng 

nhưng được phép cách ly 3 ngày trước khi phân phối 

5. Nhân viên sẽ xử lý thiết bị/thuốc/vật tư bằng tay đã rửa sạch hoặc đeo găng tay 

6. Nhân viên sẽ vệ sinh và khử trùng các vật dụng không phải giấy bằng chất khử trùng được học 

khu chấp thuận, 70% dung dịch cồn hoặc khăn lau khử trùng trước khi phân phối 

7. Nhân viên sẽ để vật dụng trên bề mặt sạch sẽ ở khoảng cách an toàn để người nhận đến lấy. 

Tránh chạm vào người nhận hoặc phương tiện của người nhận 

8. Rửa tay, khử trùng hoặc đeo lại găng tay sau khi tiếp xúc hoặc nơi có nguy cơ ô nhiễm 

9. Nhân viên lập hồ sơ việc phân phối - tránh để người nhận chạm vào bất cứ thứ gì 

Tình Huống 3: Các buổi họp thiết yếu tại nơi làm việc (chỉ nếu không thể tiến hành buổi họp trực 

tuyến) 

Một số dịch vụ thiết yếu cần thiết trong các buổi họp trực tiếp với học sinh.  Những điều này có thể bao 
gồm, nhưng không giới hạn ở: dịch vụ hoặc đánh giá giáo dục, tầm soát thị lực và thính giác, dịch vụ y tế 
tại trường học (tức là dịch vụ nha khoa), dịch vụ trị liệu ngôn ngữ và/hoặc dịch vụ sức khỏe tâm thần. 

1. Nhân viên sẽ tuân theo tất cả các biện pháp được nêu trong Tình huống 1: Sự hiện diện cần 
thiết của nhân viên tại nơi làm việc.” 

2. Trước buổi họp xác định một danh sách cụ thể các đánh giá hoặc liệu pháp cần được thực hiện 
trực tiếp (để tạo điều kiện hiệu quả trong buổi hẹn). 

3. Thu thập và chia sẻ thông tin trên điện thoại hoặc trên mạng càng nhiều càng tốt. 
4. Xem xét lịch làm việc: 
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● Thông báo cho người giám sát, hiệu trưởng và/hoặc quản lý cây xanh trước buổi họp để 
đảm bảo việc khử trùng sau đó được thực hiện.  Tiến hành thời gian họp trực tiếp càng 
ngắn càng tốt. 

● Lên lịch hẹn với phụ huynh/người giám hộ để tránh thời gian học tập từ xa bất cứ khi 
nào có thể 

● Nếu đánh giá nhiều học sinh, hãy cho phép thời gian giữa các buổi hẹn để tránh chồng 
chéo và việc liên lạc không chủ ý giữa các gia đình 
 

5. Tầm soát trước và gọi trước khi họp 
● Khuyên người tham dự phải luôn đeo khẩu trang và duy trì khoảng cách 6 feet khi đến 

trường 
● Gọi cho phụ huynh/người giám hộ một ngày trước buổi hẹn để tiến hành tầm soát sức 

khỏe của những cá nhân dự định đến họp theo chính sách tầm soát của học khu 
○ Sắp xếp lại buổi hẹn nếu bất kỳ ai dự định đến không vượt qua được cuộc tầm 

soát sức khỏe 
● Thông báo cho phụ huynh/người giám hộ rằng họ sẽ được tầm soát lại khi đến trường 

và cung cấp lời nhắc về chính sách sàng lọc của học khu.  Thông báo cho họ biết rằng đối 
với những học sinh lớn tuổi, phụ huynh có thể rời đi khi học sinh đã vượt qua cuộc sàng 
lọc sức khỏe 

● Nhắc nhở gia đình không mang người khác đến buổi hẹn nếu được.  Phụ huynh có nhiều 
con có thể được yêu cầu đợi bên ngoài.  Sân chơi không có sẵn 

● Khuyên họ vào bằng cửa chính của trường, ghi tên, lấy thẻ khách 
● Hoàn thành càng nhiều công việc càng tốt qua điện thoại hoặc trực tuyến việc ghi chép 

lịch sử cá nhân, điền mẫu, v.v. 
 

6. Hướng dẫn ngày họp 
● Chuẩn bị chỗ họp 

○ Xác định một phòng lớn hoặc khu vực có thông thoáng tốt/không khí trong lành 
từ bên ngoài hoặc tiến hành buổi họp ở ngoài 

○ Đảm bảo biển báo đề phòng sức khỏe được dán 
○ Lập không gian để duy trì giãn cách 6 feet trở lên giữa mọi người, chẳng hạn 

như tấm chắn, bàn, quầy, ghế đặt cách nhau 
○ Lau sạch bất kỳ bàn nào trước buổi họp, đeo găng tay và chất khử trùng được 

học khu phê duyệt 
○ Cung cấp khăn giấy, giỏ đựng rác có lót, không đụng hàng và nước rửa tay khô 

có cồn 
○ Cung cấp khẩu trang cho những người không có  

● Tất cả các cá nhân phải đi vào thông qua văn phòng chính, ghi tên khi đến bất kỳ trường 
nào và tiến hành hoặc xác nhận đã sàng lọc sức khỏe 

● Nếu không thực hiện tại văn phòng chính, nhân viên có cuộc hẹn sẽ tiến hành sàng lọc 
theo chính sách sàng lọc của học khu.  Mọi cá nhân phải rửa tay hoặc sử dụng nước rửa 
tay khô có cồn 

● Nếu bất kỳ cá nhân nào không vượt qua tầm soát sức khỏe, họ không thể tham dự và 
cuộc họp có thể phải được dời ngày khác 

● Nhắc nhở người tham gia tuân thủ các biện pháp y tế công cộng trên mỗi biển báo - duy 
trì giãn cách xã hội ít nhất 6 feet và đeo khẩu trang 

● Hạn chế tiếp xúc xã hội, chẳng hạn như bắt tay hoặc ôm - lập tín hiệu chào không tiếp 
xúc 
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● Tiến hành họp càng ngắn càng tốt.  Giảm thiểu nói chuyện với chỉ thảo luận vấn đề cần 
thiết 

● Nếu cần thiết phải ký vào tài liệu, hãy rửa tay hoặc sử dụng nước rửa tay khô có cồn 
trước và sau khi cầm bút hay sờ vào giấy.  Khuyên mỗi người sử dụng bút của họ, nếu có 
thể 

● Khử trùng bàn và các bề mặt khác giữa các cuộc họp, đeo găng tay và chất khử trùng 
được học khu phê duyệt 

● Rửa tay hoặc sử dụng nước rửa tay khô có cồn trước khi rời khỏi trường 
● Rửa tay khi về đến nhà. 

 

Tình Huống 4:  Thăm Viếng Nhà  

Các hướng dẫn sau đây được phát triển để giữ an toàn cho nhân viên và gia đình nếu một chuyến thăm 

nhà là cần thiết.  Chuyến thăm nhà có thể hoàn thành khi tất cả các hình thức liên lạc khác đã hết (gọi và 

nhắn tin cho tất cả các số điện thoại, số liên lạc khẩn cấp, địa chỉ email, v.v.).  Các tình huống mà nhân 

viên có thể cần đi ra ngoài cộng đồng để thăm viếng nhà cần thiết có thể bao gồm, nhưng không giới 

hạn: 

● để xây dựng mối liên lạc với gia đình 

● Kiểm tra sự lành mạnh của học sinh 

● Trao đổi tin tức 

● Đưa hay nhận các tài liệu 

 

Nhân viên sẽ tuân thủ các đề nghị này để giảm nguy cơ phơi nhiễm với COVID-19 cho bản thân và gia 

đình trong cộng đồng.  Để biết thêm thông tin tham khảo với y tá trường hoặc Phòng Dịch vụ Y tế SCUSD 

1. Nhân viên sẽ tuân theo tất cả các biện pháp được nêu trong Tình huống 1: Sự hiện diện cần 
thiết của nhân viên tại nơi làm việc” và “Tình huống 2: Giao tài liệu 

2. Nếu số điện thoại hợp lệ, để lại lời nhắn hoặc tin nhắn thông báo khi có kế hoạch cho chuyến 
thăm nhà (ngày/thời gian), bao gồm cả mục đích của chuyến thăm 

3. Vì mục đích của sự an toàn, hãy thông báo cho người giám sát của qúi vị về kế hoạch của mình.   
Đề nghị rằng các chuyến thăm nhà được tiến hành với một nhân viên khác.  Nhân viên nên lái xe 
đến địa điểm bằng xe riêng, trừ khi họ là thành viên trong cùng một hộ gia đình 

4. Khi đến nhà, hãy thử liên lạc lại qua điện thoại một lần nữa.  Nếu không nhận trả lời, tiến hành 
chuyến thăm nhà 

5. Đeo khẩu trang 
6. Gõ cửa, sau đó lùi lại 6 ft theo hướng dẫn giãn cách xã hội 
7. Khi đứng ở cửa có khẩu trang, hãy thông báo ai là khách mời và trường nào họ đang làm việc 

với.  Đảm bảo rằng thẻ ID học khu của quí vị được nhìn thấy 
a. Ví dụ như "Xin chào, đây là (Tên của Khách, Chức danh, từ trường, tôi hy vọng nói 

chuyện với phụ huynh/người giám hộ về tên học sinh, chủ đề, (đưa tài liệu, v.v.)  
8. Không vào nhà. Ở bên ngoài vì sự an toàn của tất cả những người tham gia chuyến thăm 
9. Giữ buổi nóichuyện của quí vị ngắn gọn.  Sắp xếp để theo dõi qua điện thoại, tin nhắn, Zoom v.v. 
10. Tài liệu để lại nên được đặt trên một bề mặt sạch sẽ, cao, nếu có thể, (ví dụ như băng ghế ở hiên 

nhà, mui xe ô tô, trên tay nắm cửa, v.v.) và dưới sự quan sát của phụ huynh/người giám hộ, 
đồng thời duy trì giãn cách 6 ft. 

11. Bỏ bất cứ thứ gì nhận được vào phong bì hoặc túi 
12. Nếu không ai trả lời, hãy để lại danh thiếp ở cửa và tin tức cuộc gọi, tin nhắn hoặc email cho để 

gọi lại 
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13. Khi quay trở lại xe, hãy sử dụng nước rửa tay khô có cồn, nếu có.  Khử trùng mọi vật dụng nhận 
được và vật dụng cá nhân, nếu cần.  Gỡ khẩu trang phù hợp bằng cách cho khẩu trang vào một 
túi giấy, nếu có.  Khử trùng tay của bạn một lần nữa 

 

Các Thủ Tục Bảo Vệ Việc Khử Trùng của SCUSD trong thời gian COVID-19 

 
CÁC VẬT LIỆU KHỬ TRÙNG  

 

Do tình huống chưa từng có của Coronavirus (COVID-19), và nhận thức xung quanh nó, Học Khu 

Sacramento hiểu được mong muốn để bảo vệ các học sinh và nhân viên từ việc lây nhiễm có thể xảy ra.   

 

Một số hạng mục mà một cá nhân bình thường có thể dùng ở nhà thì không được phép dùng tại trường 

do các chính sách của Tiểu Bang và Liên Bang để đặt sự an toàn và lành mạnh của học sinh, trừ khi được 

đào tạo đúng cách của Cục Quản Lý Thuốc Trừ Sâu Cali. 

Bình xịt Aerosol thì không được phép mang vào trong trường vì lý do an toàn. 

Trong lúc học khu đang nỗ lực hết sức để đảm bảo rằng các nguồn cung cấp được bổ sung tại các địa 

điểm trường của chúng ta, sau đây là danh sách các hạng mục mà học khu có thể đề nghị cho việc mua 

sắm cá nhân và sử dụng:   

Nước Rửa Tay khô Có Cồn - Hand Sanitizer 

Đề nghị nước rửa tay có cồn phải có ít nhất 60%-65% lượng cồn để diệt vi rút và bất kỳ vi khuẩn nào 

khác.  

Giấy Lau Khử Trùng 

Giấy lau khử trùng thì hữu hiệu và được phép dùng, nhưng thật quan trọng để đọc và tuân theo các 

hướng dẫn.  Nếu sản phẩm không được phép duy trì trên bề mặt đủ lâu (thường là 5 phút) nó sẽ không 

diệt được tất cả vi rút hay vi khuẩn.  Ngoài ra giấy lau khử trùng cũng chỉ hiệu quả để dùng trong một 

khu vực nhỏ.  Ví dụ như một cái bàn lớn hay nhiều chiếc ghế thì cần nhiều giấy lau khử trùng hơn.   

Điều quan trọng là các cá nhân cần đọc và tuân theo sự hướng dẫn cho bất kỳ sản phẩm làm sạch mỗi 

lần trước khi dùng.   

 

Các Thủ Tục Khử Trùng Đúng Cách: 

● Thường xuyên khử trùng các khu vực sờ nắm nhiều trong ngày.  Các bề mặt thường xuyên sờ 

nắm trong trường bao gồm, nhưng không giới hạn tới:  

○ Nắm cửa 

○ Công tắc đèn 

○ Vòi nước rửa chén 

○ Các bề mặt phòng tắm 

○ Bàn học sinh 

○ Ghế 

 

Kiểm Soát Hàng Tồn Kho 

● Đặt các mặt hàng vật tư để bắt đầu và lập kế hoạch quản lý các mặt hàng tồn kho: 
○ Khẩu trang vải – cho học sinh và nhân viên, các cá nhân có thể được khuyến khích dùng 



 

 

(revised 8-14-2020) DRAFT                24 of 71 

 

khẩu trang của họ.   
○ Khẩu trang dùng một lần cấp cho phòng chăm sóc. 
○ Tấm chắn mặt hay kính bảo vệ cho phòng bị bệnh và cho các giáo viên 
○ Nước rửa tay khô có cồn – trong mỗi phòng, được dùng bởi mỗi cá nhân khi vào  
○ Chai xịt và chất khử trùng và giấy lau tay- mỗi phòng để lau sạch các bề mặt  
○ Găng tay – để dùng trong trường hợp ói mửa hay giúp đỡ các học sinh bị bệnh hay bị 

thương 
○ Nhiệt kế – nhiệt kế cần có cho mỗi phòng tại mỗi trường. 
○ Trạm rửa tay nếu không tiếp cận đủ bồn rửa tại các trường. 

● Dự phòng của PPEs 

● Các thủ tục đặt hành đúng cách từ hệ thống/địa điểm trung tâm 

● Chỉ dùng các sản phẩm được học khu chấp thuận  

 

NHÓM ỨNG PHÓ COVID-19 

Nhóm ứng phó COVID-19 của học khu và các trường đảm bảo thực hiện các biện pháp sức khỏe cộng 

đồng.  

 

Nhóm Ứng Phó Trường 

Kế hoạch an toàn trường học sẽ bao gồm các kế hoạch để đảm bảo thực hiện tất cả các biện pháp sức 

khỏe cộng đồng và để ứng phó với các mối quan ngại về COVID-19.  Các trường sẽ chỉ định nhân viên 

phục vụ trong Nhóm Ứng phó COVID-19 và các thành viên này sẽ thường xuyên thông báo tầm quan 

trọng của việc tuân thủ các biện pháp an toàn này. 

 

Trong trường hợp có lo ngại về COVID-19, nhân viên phải biết liên lạc với ai.  Nhân viên trường sẽ tuân 

theo tất cả các bước được nêu trong Thủ Tục Quản lý Bệnh tật và Ngăn ngừa Lây Lan COVID-19 trong 

Cộng đồng SCUSD.  Y tá trường được phân công đã qua đào tạo để điều phối việc lập hồ sơ và theo dõi 

khả năng phơi nhiễm, để thông báo cho các quan chức y tế địa phương, nhân viên và gia đình một cách 

nhanh chóng và có trách nhiệm.  Mỗi sự cố về bệnh COVID-19 sẽ được xem xét và các thủ tục sẽ được 

sửa đổi hoặc cập nhật khi cần để ngăn ngừa các trường hợp tiếp theo. 

 

Nhóm Ứng Phó Học Khu 

Học khu sẽ thường xuyên sửa đổi và cập nhật các kế hoạch và thủ tục để đảm bảo tất cả các biện pháp y 

tế công cộng được thực hiện và để ứng phó với các mối quan ngại về COVID-19.  Các trưởng bộ phận 

được phân công đã được xác định để đảm bảo thực hiện và tuân thủ các biện pháp giảm thiểu sức khỏe 

cộng đồng.  Các thủ tục được nêu để giải đáp mọi lo ngại về mối quan tâm COVID-19 - Thủ Tục Quản lý 

Bệnh tật và Ngăn ngừa Lây Lan COVID-19 trong Cộng đồng SCUSD. 

 

 

 

Các Thủ Tục Quản lý Bệnh tật và Ngăn ngừa Lây Lan COVID-19 
trong Cộng đồng SCUSD 
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Các quy trình sau đây giúp học khu xác định nhanh các bệnh truyền nhiễm, ngăn chặn sự lây lan trong 
cộng đồng SCUSD, và giảm thiểu tác hại tiềm ẩn.  Việc ứng phó của học khu phụ thuộc vào loại và số 
lượng bệnh lý, và tuân theo sự chỉ đạo của Phòng Y tế Công cộng Quận Hạt Sacramento (SCPH). 
 
Trong thời gian đại dịch COVID-19, học khu đang tuân thủ các biện pháp phòng ngừa tăng cường và tăng 
cường giám sát được các cơ quan y tế của tiểu bang và quận hạt chỉ đạo.  Các quy trình và thủ tục có thể 
thay đổi tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe cộng đồng. 
 
Khi chờ đợi vắc xin COVID-19 và/hoặc cách điều trị, chúng ta phải làm việc cùng nhau để giảm thiểu rủi 
ro trong cộng đồng của chúng ta.  Để giúp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 trong cộng đồng, Y tá 
Trường trong Học Khu Sacramento đang hỗ trợ SCPH theo dõi các bệnh truyền nhiễm trong học khu. 
Bên dưới là các hướng dẫn hành động được tuân thủ khi một người trong học khu bị bệnh với nghi ngờ 
hoặc xác nhận có COVID-19.  Các hướng dẫn này được phát triển cùng với hướng dẫn được ban hành 
gần đây nhất của tiểu bang vào ngày 17 tháng 7 năm 2020. 
 
Các Trách Nhiệm của Nhân Viên Trường 

1. Các trường phải chuẩn bị khi có ai bị bệnh.  Các cá nhân có các triệu chứng bị bệnh phải ngay lập 
tức được cách ly để ngăn ngừa khả năng truyền bệnh tới người khác.  Các cá nhân bị bệnh nên 
về nhà hay tới văn phòng chăm sóc sức khoẻ tùy theo mức độ nghiêm trọng do các triệu chứng 
của họ.  (Xem Phụ lục E để có thêm tin tức và ý tưởng cho việc lập phòng chăm sóc bệnh khác với 
phòng sơ cứu trong trường của bạn, và Phụ lục F để biết Cách Thức chăm sóc Các Học Sinh Bị 
Bệnh trong thời gian Đại Dịch COVID-19). 
Các học sinh bị bệnh và nhân viên bị bệnh phải: 

● Được cách ly nhanh chóng ra khỏi các học sinh/nhân viên khác cho đến khi được phụ 
huynh/người giám hộ đón hay có thể đi về nhà 

● Duy trì giãn cách với người khác xa hơn 6 feet, tốt nhất là ở trong một căn phòng thông 
thoáng biệt lập 

● Đeo khẩu trang dùng một lần 
● Nhân viên theo dõi phải sử dụng biện pháp phòng ngừa tiêu chuẩn khi giúp đỡ người 

bệnh.  Đối với sự nghi ngờ về COVID-19 điều này bao gồm, khẩu trang dùng một lần, 
tấm chắn mặt/che mắt và găng tay 

● Gọi phụ huynh/người giám hộ đến đón ngay lập tức 
i. Nếu phụ huynh/người giám hộ không thể đến đón học sinh, xem xét thủ tục sắp 

xếp chở học sinh về nhà 
ii. Cung cấp cho phụ huynh/người giám hộ hay nhân viên các hướng dẫn Ở 

Nhà/Khi Nào Quay Lại Trường 
● Khử trùng tất cả các bề mặt sau khi học sinh/nhân viên rời đi và trước khi dùng bởi 

người khác  
● Nếu nghi ngờ COVID-19, liên lạc y tá trường hay Dịch vụ Y Tế.  Tuân theo các Hướng Dẫn  

COVID-19 về Thủ Tục trong Cộng Đồng SCUSD, Phụ Lục Z 
 

2. Thâu thập và theo dõi tin tức vắng mặt liên quan đến bệnh tật tại thời điểm vắng mặt của học 
sinh hay nhân viên. 

○ Đào tạo nhân viên phụ trách chuyên cần trong việc hợp đồng theo dõi hỗ trợ như được 
hướng dẫn bởi Phòng Y Tế Quận Hạt Sacramento 

○ Nhân viên trường chịu trách nhiệm nhập dữ liệu chuyên cần vào trong Infinite Campus 
cũng như liệt kê lý do bị bệnh, triệu chứng, và ngày khởi phát trong phần “nhận xét”  
 

https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.7z6co850m6fq
https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.7z6co850m6fq
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3. Tuân theo luật bảo mật HIPAA lưu ý rằng những quan ngại về bệnh truyền nhiễm là bí mật, và 
tất cả nhân viên được yêu cầu bảo vệ tin tức y tế ngoại trừ việc báo cáo tới SSHS theo bên dưới. 
 

4. Yêu cầu học sinh và nhân viên ở nhà theo Yêu Cầu Ở Nhà (Phụ lục B)  
● Ở nhà nếu gặp các triệu chứng bệnh sau: sốt hoặc ớn lạnh (100.4 độ trở lên), ho, khó 

thở hoặc khó thở, mệt mỏi, đau nhức cơ hoặc cơ thể, đau đầu, mất vị giác hoặc khứu 
giác mới, đau họng, nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi, buồn nôn hoặc nôn mửa, hoặc tiêu 
chảy 

● * Có thể thay đổi khi CDC sửa đổi 
● Ở nhà nếu bác sĩ hoặc bộ y tế khuyên bạn nên tách riêng hoặc cách ly do các biện pháp 

phòng ngừa COVID-19.  Lý do bao gồm 
○ Gần đây tiếp xúc với người nhiễm COVID-19 
○ Gần đây được chẩn đoán có COVID-19 
○ Gần đây nhất có đi du lịch một nơi ngoài nước Mỹ 

● Quay lại trường hay làm việc khi không còn triệu chứng trong 72 giờ hoặc sau 10 ngày kể 
từ ngày bắt đầu có triệu chứng, và sau thời gian tự cô lập/cách ly theo lệnh, nếu có.   
 

5. Cảnh báo của Trưởng nhóm Ứng Phó COVID hoặc Ban giám hiệu trường trong các tình huống 
rủi ro cao như sau: 

● 10% số học sinh vắng mặt với triệu chứng tương tự  
● 25% số học sinh trong một lớp vắng mặt với triệu chứng tương tự  
● Một nhân viên, học sinh hoặc thành viên gia đình báo cáo chẩn đoán hoặc phơi 

nhiễm với COVID-19 
 

Trưởng Nhóm Ứng Phó COVID sẽ liên lạc ngay với Các Dịch Vụ Y Tế và Hỗ Trợ Học Sinh: 
○ Paula Kuhlman, Lead School Nurse — (916) 643-9150; cell: (916) 320-1538                                              

email:  paula-kuhlman@scusd.edu 
○ Victoria Flores, Director III, Student Support and Health Services — (916) 643-9144; cell: 

(916) 752-3643 email:  victoria-flores@scusd.edu 
○ Rebecca Wall, Health Services Technician — (916) 643-7963; cell (916) 826-3513                                   

email:  rebecca-wall@scusd.edu 
○ Đường Dây Chính về Dịch Vụ Y Tế — (916) 643-9412 

 
6. Các hoạt động bổ sung có thể được yêu cầu theo lời khuyên của Dịch vụ Y tế và Hỗ Trợ Học Sinh 

tuân theo lệnh của phòng y tế quận hạt 
 
Các Trách Nhiệm của Dịch Vụ Y Tế và Hỗ Trợ Học Sinh (SSHS) 
Theo dõi và ứng phó với bệnh truyền nhiễm là trách nhiệm liên tục của nhân viên Dịch vụ Y tế.  SSHS sẽ 
tuân theo các hướng dẫn và quy trình được nêu trong Các Thủ Tục cho các trường hợp COVID-19 trong 
Cộng đồng SCUSD để ứng phó và liên hệ chặt chẽ đối với các trường hợp dương tính nhằm giảm sự lây 
lan của COVID-19 trong cộng đồng. 

● Nhân viên SSHS sẽ xác minh bất kỳ mối quan ngại nào được báo cáo, bao gồm cả việc nói chuyện 
trực tiếp với gia đình và/hoặc nhân viên 

● SSHS sẽ cập nhật thông tin hiện tại và cập nhật cho các quản trị viên của học khu và trường về 
hướng dẫn nhận được từ CDC, SCPH và CDPH 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/after-travel-precautions.html
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● ● SSHS sẽ điều phối việc ứng phó tới trường hợp được báo cáo.  Họ sẽ cung cấp thông tin và 
hướng dẫn cho các cá nhân, gia đình, quản trị viên và nhân viên về việc cách ly, tự cách ly và xét 
nghiệm để đảm bảo các quy trình sức khỏe cộng đồng được tuân thủ 
 

Các Thủ Tục về COVID-19 trong Cộng Đồng SCUSD 
 

Xác Định 
 

Ca Nhiễm: một ai đã xét nghiệm dương tính với COVID-19 (SARS-CoV-2). 
 
Việc Tiếp Xúc Gần Gũi:   một người đã gần khoảng 6 feet trong vòng 15 phút hoặc hơn, với một người có 
COVID-19 trong thời gian người đó bị nhiễm (có hoặc không đeo khẩu trang.)  Thời gian người đó bị lây 
nhiễm là 2 ngày trước khi có các triệu chứng bắt đầu, cho đến cuối thời kỳ cách ly của họ.  Trong một số 
trường hợp ở trường, có thể khó xác định liệu các cá nhân đã đáp ứng các tiêu chuẩn này hay chưa.  
Toàn bộ nhóm, lớp học hoặc nhóm khác có thể được coi là những người tiếp xúc gần gũi, đặc biệt nếu 
mọi người đã dành thời gian ở cùng nhau trong phòng. 
 
Các cá nhân đã tiếp xúc với người “tiếp xúc gần gũi” không phải cách ly và có thể tiếp tục đến làm việc.  
Ví dụ như nếu một nhân viên không có triệu chứng gọi cho cấp trên của họ và thông báo rằng họ được 
yêu cầu ở nhà vì họ là người tiếp xúc gần với một ca nhiễm đã được xác nhận, những người tiếp xúc mà 
họ có tại nơi làm việc thì không được coi là tiếp xúc và không phải thực hiện bất kỳ biện pháp phòng 
ngừa đặc biệt nào.  Họ nên được phép tiếp tục làm việc.  
 
Nhóm Cohort:  một nhóm ổn định với số lượng thành viên nhất định ở cùng nhau hay làm việc cùng 

nhau và hạn chế tiếp xúc với người hay nhóm khác.   

 
Thông Tin Giao Tiếp:  Tuyên bố công khai qua email hoặc thư để cung cấp cho cộng đồng về các trường 
hợp phơi nhiễm đã biết khi một trường hợp đã có mặt tại địa điểm làm việc.  Những giao tiếp này nhằm 
mục đích tư vấn cho cộng đồng về những rủi ro tiềm ẩn, thông báo cho cộng đồng về các hành động của 
học khu, cung cấp thông tin liên hệ cho các Dịch vụ Y tế và tuân thủ các hướng dẫn sức khỏe cộng đồng. 
 
Cách Ly: Khoảng thời gian 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc cuối cùng mà người đó phải ở nhà, tách biệt với 
những người khác và tuân theo các biện pháp phòng ngừa khác.  Tham khảo Lệnh cách ly tại nhà và 
Hướng Dẫn  của Quận Hạt Sacramento.   
 
Tách Biệt: Một thời gian người bị nghi ngờ hoặc xác nhận nhiễm COVID-19 phải ở nhà, tách biệt với 
những người khác và tuân theo các biện pháp phòng ngừa khác.  Việc cách ly kết thúc sau khi các triệu 
chứng của người đó được cải thiện, ít nhất 24 giờ hết sốt và ít nhất 10 ngày kể từ ngày các triệu chứng 
của họ bắt đầu.  Tham khảo Lệnh cách ly tại nhà và Hướng Dẫn của Quận Hạt Sacramento. 
          
Các Triệu Chứng COVID-19 

● Sốt hay Ớn lạnh     

● Ho 

● Thở gấp hay khó thở 

● Mệt lả 

● Đau cơ hay cơ thể 

● Nhức đầu 

● Mới mất khẩu vị hay thính giác 

● Đau họng 

● Nghẹt mũi hay chảy nước mũi 
● Buồn nôn hay ói mửa 

● Tiêu chảy

https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/ME-COVID19QuarantineOrder.pdf
https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/GD-HomeQuarantineGuidance.pdf
https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/ME-COVID19QuarantineOrder.pdf
https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/GD-HomeQuarantineGuidance.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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Các Thủ Tục Báo Cáo COVID-19 – Nhân Viên SCUSD 
*bao gồm đối tác cộng đồng hoặc nhà hợp đồng đang làm việc tại một cơ sở của học khu 

 

Tình huống Hành Động Giao tiếp 

#1 Một nhân viên có triệu 
chứng COVID-19 

● Đưa nhân viên về nhà ngay lập tức nếu ở nơi 
làm việc.  Nếu làm việc từ xa, khuyên họ không 
đến nơi làm việc 

● Đề nghị họ liên hệ với bác sĩ để xác định nhu 
cầu và thời gian xét nghiệm 

o Nếu xét nghiệm dương tính, tuântheo 
các bước được nêu trong #3 

● Giới thiệu họ về Những Yêu Cầu ở Nhà và Trở 
Lại Trường  
 

● Nếu có 10% số học sinh một lớp hay 25% số học 
sinh một trường (hoặc một nhóm nhân viên) 
đang có triệu chứng tương tự SCPH sẽ được tư 
vấn và SCUSD sẽ tuân theo các hướng dẫn được 
cung cấp  

 
TRỞ LẠI LÀM VIỆC 

● Nhân viên có thể trở lại làm việc khi: 
o Tối thiểu 24 giờ không còn sốt VÀ 

o Triệu chứng đã được cải thiện  VÀ 

o Tối thiểu 10 ngày kể từ ngày có triệu 
chứng đầu tiên xuất hiện. 
HAY 

o Xét nghiệm âm tính COVID-19 VÀ 

o Nhân viên được bác sĩ cho phép trở lại 
làm việc 

 
● Nơi làm việc/trường/lớp học mở cửa 

Không cần liên lạc 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCPH sẽ được tư vấn 
và có thể đưa ra 
thông báo dựa trên 
hướng dẫn của họ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#2 Tiếp xúc gần gũi: Một 
nhân viên đã tiếp xúc 
gần gũi với một trường 
hợp COVID-19 đã được 
xác nhận  
 

● Đưa nhân viên về nhà ngay lập tức nếu ở nơi 
làm việc.  Nếu làm việc từ xa, hãy khuyên họ 
không đến nơi làm việc 

● Đảm bảo khử trùng định kỳ được thực hiện 
● Dịch vụ Y tế sẽ yêu cầu tài liệu cho thấy kết quả 

dương tính.  Trường hợp, bác sĩ của trường 
hợp hoặc Quận Hạt Sac có thể cung cấp thông 
tin này.  Nhân viên có thể gọi 916-875-5881 
hoặc gửi email đến HHS-
PublicHealth@saccounty.net 

● Nhân viên phải tự cách ly. Cung cấp cách ly 
theo Lệnh và Hướng dẫn 

Xem xét trao đổi 
bằng lời nói hoặc 
bằng văn bản cho các 
thành viên của cộng 
đồng SCUSD về sự 
liên lạc chặt chẽ với 
COVID-19, nếu nhân 
viên đã báo cáo làm 
việc 
 

https://www.scusd.edu/sites/main/files/file-attachments/070720_returntohealth_appendixb.pdf
https://www.scusd.edu/sites/main/files/file-attachments/070720_returntohealth_appendixb.pdf
https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/ME-COVID19QuarantineOrder.pdf
https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/GD-HomeQuarantineGuidance.pdf
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● Đề nghị họ liên hệ với bác sĩ để xác định nhu 
cầu và thời gian xét nghiệm. 

● Nơi làm việc/trường học/lớp học vẫn mở 

 
TRỞ LẠI LÀM VIỆC 

● Nhân viên có thể trở lại làm việc trong vòng 14 
ngày kể từ ngày họ tiếp xúc gần gũi với trường 
hợp 

○ Nhân viên khác không cần tự cách ly - 
chỉ những người Tiếp Xúc Gần Gũi mới 
phải tự cách ly 

○ Tiếp xúc của người tiếp xúc không cần 
tự cách ly 

○ Nếu nhân viên là người chăm sóc hoặc 
không thể tách ra khỏi người bị, họ cần 
tự cách ly trong 14 ngày sau khi người 
bị chấm dứt cách ly tại nhà. Ví dụ như 
nếu con của nhân viên là người bị, 
nhân viên phải cách ly sau khi con của 
họ hồi phục và được phóng thích, cộng 
thêm 14 ngày nữa sẽ là 21 ngày hoặc 
hơn 
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#3 Một nhân viên được 
xác nhận nhiễm COVID-
19 (trường hợp) 
 

● Đưa nhân viên về nhà ngay lập tức nếu ở nơi 
làm việc.  Nếu làm việc từ xa, khuyên họ không 
đến nơi làm việc 

● Nếu nhân viên đã đến nơi làm việc trong vòng 7 
ngày qua, tạm thời đóng cửa khu vực mà nhân 
viên đã làm việc.  Sau khi khu vực được khử 
trùng, có thể được mở lại 

● Nhận giấy tờ về trường hợp dương tính 
● Báo cáo trường hợp dương tính và tham khảo ý 

kiến với SCPH 

● Nhân viên phải tự cách ly. Cung cấp cách ly theo 
Lệnh và Hướng dẫn 

● Phối hợp với SCPH, tiến hành theo dõi các bệnh 
lây truyền qua đường tiếp xúc để xác định 
Trường Hợp Tiếp xúc gần gũi trong SCUSD 

● Những nhân viên đã Tiếp xúc gần gũi với vụ 
việc cần tuân theo quy trình dưới, “# 2.  Một 
nhân viên đã Tiếp xúc gần gũi” với trường hợp 
cần tự cách ly trong 14 ngày.  Nhân viên không 
Tiếp xúc gần gũi với trường hợp này không cần 
phải cách ly hoặc làm xét nghiệm 

o Trong một số tình huống ở trường, có 
thể khó xác định xem các cá nhân có 
đáp ứng tiêu chuẩn này hay không và 
toàn bộ nhóm, lớp học hoặc nhóm khác 
có thể cần được xem xét việc tiếp xúc, 
đặc biệt nếu mọi người đã có thời gian 
ở cùng nhau bên trong phòng 

● Nơi làm việc/Trường học có thể vẫn mở.  Nếu 
nhân viên đang báo cáo làm việc và là một phần 
của lớp/nhóm, thì lớp học/nhóm này sẽ bị đóng 
cửa.  Các cá nhân có thể là một phần của một số 
lớp học.  Quyết định đóng cửa lớp học, nhóm, 
trường học hoặc nơi làm việc phụ thuộc vào các 
yếu tố riêng của từng trường hợp và mức độ lây 
nhiễm trong cộng đồng, và sẽ được thực hiện 
cùng với Phòng Y tế Công cộng Quận Hạt 
Sacramento 

 
 

TRỞ LẠI LÀM VIỆC 
● Nếu nhân viên gặp các triệu chứng thì họ có thể 

quay lại nơi làm việc sớm nhất 
o Ít nhất 24 giờ không bị sốt VÀ 

o Triệu chứng được cải thiện VÀ 

o Ít nhất 10 ngày kể từ khi các triệu chứng 
lần đầu xuất hiện 

Nếu nhân viên đã báo 
cáo đến nơi làm việc 
trong khi bị nhiễm, 
một thông báo bằng 
văn bản hoặc bằng lời 
nói sẽ được gửi để 
cảnh báo cộng đồng 
SCUSD về trường hợp 
COVID-19 đã được 
xác nhận và các hành 
động của học khu 

 

https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/ME-COVID19QuarantineOrder.pdf
https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/GD-HomeQuarantineGuidance.pdf
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● Nếu nhân viên KHÔNG CÓ triệu chứng họ có thể 
trở lại làm việc sớm nhất 

o Ít nhất qua 10 ngày kể từ ngày xét 
nghiệm VÀ  

o Họ không có triệu chứng kể từ ngày đã 
xét nghiệm 

 

 

Các Thủ Tục Báo Cáo COVID-19 – Học Sinh SCUSD 
Đối với bất kỳ học sinh nào bị nghi ngờ hoặc được xác nhận mắc bệnh COVID-19 hoặc tiếp xúc với một 
trường hợp đã xác nhận mắc bệnh COVID-19, phụ huynh/người giám hộ phải thông báo cho nhà trường. 

 

Tình huống Hành động Liên Lạc 
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#1 Một học sinh có triệu 
chứng COVID-19 

● Trả học sinh về nhà ngay lập tức nếu ở trường. 
Nếu ở nhà, khuyên họ không đến trường 

● Nếu học sinh đang tham gia học tập từ xa, 
khuyên cháu không nên đến trường 

● Khuyến nghị phụ huynh/người giám hộ liên hệ 
với bác sĩ của cháu để xác định nhu cầu và thời 
gian xét nghiệm 
       o Nếu kết quả dương tính, hãy làm theo các 
bước nêu trong # 3 

● Giới thiệu cháu làm theo Những Yêu Cầu ở Nhà  
● Nếu 10% lớp học hoặc 25% trường học (hoặc 

một nhóm học sinh) gặp các triệu chứng tương 
tự, SCPH sẽ được tư vấn và SCUSD sẽ thực hiện 
theo bất kỳ hướng dẫn nào được cung cấp 

 
TRỞ LẠI TRƯỜNG 

● Học sinh có thể trở lại trường khi: 
o Tối thiểu 24 giờ không còn sốt VÀ 

o Triệu chứng đã được cải thiện  VÀ 

o Tối thiểu 10 ngày kể từ ngày có triệu 
chứng đầu tiên xuất hiện. 
HAY 

o Xét nghiệm âm tính COVID-19 VÀ 

o Nhân viên được bác sĩ cho phép trở lại 
làm việc 

● Nơi làm việc/trường/lớp học vẫn mở cửa 

Không cần liên lạc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCPH sẽ được tư 
vấn và có thể đưa 
ra thông báo dựa 
trên hướng dẫn 
của họ 
 
 

#2 Tiếp xúc gần gũi: Một 
học sinh đã tiếp xúc 
gần gũi với một trường 
hợp COVID-19 đã được 
xác nhận  
 

● Trả học sinh về nhà ngay lập tức nếu ở nơi làm 
việc.  Nếu làm việc từ xa, hãy khuyên cháu 
không đến trường 

● Nếu học sinh đang tham gia học tập từ xa, 
khuyên cháu không nên đến trường 

● Đảm bảo khử trùng định kỳ được thực hiện 
● Dịch vụ Y tế sẽ yêu cầu tài liệu cho thấy kết quả 

dương tính.  Trường hợp, bác sĩ của trường 
hợp hoặc Quận Hạt Sac có thể cung cấp thông 
tin này.  Phụ huynh/người giám hộ có thể gọi 
916-875-5881 hoặc gửi email đến HHS-
PublicHealth@saccounty.net 

● Tư vấn Phụ huynh/người giám hộ rằng học sinh 
phải tự cách ly. Cung cấp Lệnh cách ly và 
Hướng dẫn 

● Đề nghị họ liên hệ với bác sĩ để xác định nhu 
cầu và thời gian xét nghiệm. 

● Trợ giúp học sinh chuyển sang học tập trực 
tuyến nếu cần 

● Nơi làm việc/trường học/lớp học vẫn mở 

Xem xét trao đổi 
bằng lời nói hoặc 
bằng văn bản cho 
các thành viên 
của cộng đồng 
SCUSD về sự liên 
lạc chặt chẽ với 
COVID-19, nếu 
học sinh đã báo 
cáo đến trường 
 

https://returntogether.scusd.edu/sites/main/files/file-attachments/070720_returntohealth_appendixb.pdf
https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/ME-COVID19QuarantineOrder.pdf
https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/GD-HomeQuarantineGuidance.pdf
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TRỞ LẠI LÀM VIỆC 

● Học sinh có thể trở lại làm việc trong vòng 14 
ngày kể từ ngày họ tiếp xúc gần gũi với ca 
nhiễm 

○ Học sinh khác hay nhân viên viên khác 
không cần tự cách ly - chỉ những người 
Tiếp Xúc Gần Gũi mới phải tự cách ly 

○ Nếu học sinh không thể tách ra khỏi 
người bị, cháu cần tự cách ly trong 14 
ngày sau khi người bị không còn cách ly 
tại nhà. Ví dụ như nếu phụ 
huynh/người giám hộ của học sinh là 
người bị, học sinh phải cách ly trong lúc 
phụ huynh bị bệnh cộng thêm 14 ngày 
sau khi phụ huynh/người giám hộ hồi 
phục và được phóng thích không còn 
tách riêng, có thể là 21 ngày hoặc hơn 
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#3 Một học sinh được xác 
nhận nhiễm COVID-19 
(trường hợp) 
 

 

● Trả học sinh về nhà ngay lập tức nếu ở trường.  
Nếu ở nhà, khuyên cháu không đến trường 

● Nếu học sinh đang tham gia học tập từ xa, 
khuyên cháu không nên đến trường  

● Nếu học sinh đã ở tại trường trong vòng 7 ngày 
qua, tạm thời đóng cửa phòng học mà cháu đã 
học.  Sau khi khu vực được khử trùng, có thể 
được mở lại 

● Nhận tài liệu về trường hợp dương tính 
● Báo cáo trường hợp dương tính và tham khảo ý 

kiến với SCPH 

● Học sinh phải tự cách ly. Cung cấp Lệnh cách ly 
và Hướng dẫn 

● Phối hợp với SCPH, tiến hành theo dõi các bệnh 
lây truyền qua đường tiếp xúc để xác định 
Trường Hợp Tiếp xúc gần gũi trong SCUSD 

● Các học sinh hay nhân viên đã Tiếp xúc gần gũi 
với vụ việc cần tuân theo quy trình “# 2.  Một 
học sinh/nhân viên đã Tiếp xúc gần gũi” với 
trường hợp cần tự cách ly trong 14 ngày.   

o Trong một số tình huống ở trường, có 
thể khó xác định xem các cá nhân có 
đáp ứng tiêu chuẩn này hay không và 
toàn bộ nhóm, lớp học hoặc nhóm khác 
có thể cần được xem xét việc tiếp xúc, 
đặc biệt nếu mọi người đã có thời gian 
ở cùng nhau bên trong phòng 

● Học sinh không Tiếp xúc gần gũi với trường hợp 
này không cần phải cách ly hoặc làm xét nghiệm 

● Trợ giúp học sinh chuyển sang học tập trực 
tuyến nếu cần 

● Trường học có thể vẫn mở.  Nếu nhân viên đang 
báo cáo làm việc và là một phần của lớp/nhóm, 
thì lớp học/nhóm này sẽ bị đóng cửa.  Các cá 
nhân có thể là một phần của một số lớp học.  
Quyết định đóng cửa lớp học, nhóm, trường 
học hoặc nơi làm việc phụ thuộc vào các yếu tố 
riêng của từng trường hợp và mức độ lây nhiễm 
trong cộng đồng, và sẽ được thực hiện cùng với 
Phòng Y tế Công cộng Quận Hạt Sacramento 

 
TRỞ LẠI TRƯỜNG 

● Nếu học sinh trải qua các triệu chứng thì cháu 
có thể quay lại trường sớm nhất 

o Ít nhất 24 giờ không bị sốt VÀ 

o Triệu chứng được cải thiện VÀ 

o Ít nhất 10 ngày kể từ khi các triệu chứng 

Nếu học sinh đã 
báo cáo đến nơi 
làm việc trong khi 
bị nhiễm, một 
thông báo bằng 
văn bản hoặc 
bằng lời nói sẽ 
được gửi để cảnh 
báo cộng đồng 
SCUSD về trường 
hợp COVID-19 đã 
được xác nhận và 
các hành động 
của học khu 
 
 
 

https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/ME-COVID19QuarantineOrder.pdf
https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/GD-HomeQuarantineGuidance.pdf
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lần đầu xuất hiện 

● Nếu học sinh KHÔNG CÓ triệu chứng cháu có 
thể quay lại trường sớm nhất 

o Ít nhất qua 10 ngày kể từ ngày xét 
nghiệm VÀ  

o Cháu không có triệu chứng kể từ ngày 
đã xét nghiệm 

 
 
Các Nguồn 
 

Schools and SchoolBased Programs COVID-19 and Reopening In-Person Learning 
Framework for K-12 Schools in California, 2020-2021 School Year, CDPH, July 17, 2020 
CoCOVICOVID-19 INDUSTRY GUIDANCE: Schools and SchoolBased Programs, CDPH, July 17, 2020. 
Sacramento Health Alerts and Advisory   
Sac County Self-Isolation Order  Sac County Self-quarantine Order 
Sacramento County Home Isolation Guidance 
Sacramento County Home Quarantine Guidance 

 
 
Tiêu Chuẩn Mở Cửa & Đóng Cửa Lớp Học, Trường, hay Học Khu 

Tiêu Chuẩn Mở Cửa Đến Trường Học Lại 

Các trường và học khu có thể mở cửa lại để giảng dạy tại trường bất cứ lúc nào nếu các trường đó nằm 

trong khu vực thẩm quyền y tế địa phương (LHJ) chưa có trong danh sách giám sát của quận hạt trong 

vòng 14 ngày trước đó.  Các tiêu chuẩn bổ sung cũng sẽ được SCPH xem xét, bao gồm 

 

● Dữ liệu dịch tễ học địa phương bao gồm các trường hợp trên 100.000 dân 

● Khả năng xét nghiệm 

● Tỷ lệ xét nghiệm dương tính 

● Khả năng theo dõi bệnh truyền nhiễm 

● Mức độ chuẩn bị sẵn sàng của địa phương để hỗ trợ tăng cường chăm sóc sức khỏe 

● Các khu vực dễ bị tổn thương 

● Khả năng thực hiện và tuân thủ các Biện Pháp y tế công cộng 

 

Tiêu Chuẩn Đóng Cửa Trường 

Trong lúc những cá nhân được coi là "tiếp xúc gần gũi" sẽ được yêu cầu cách ly - cần lưu ý rằng một khi 

không gian được khử trùng, không gian đó có thể được sử dụng an toàn. 

 

Đóng Cửa Lớp Học 

Trong một số tình huống ở trường, có thể khó xác định liệu các cá nhân có đáp ứng tiêu chuẩn “tiếp xúc 
gần gũi” hay không và toàn bộ nhóm, lớp hoặc nhóm khác có thể cần được xem như là bị lây lan, đặc 
biệt nếu mọi người đã qua thời gian ở cùng nhau trong phòng.  Nếu bất kỳ cá nhân nào trong cộng đồng 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Schools%20Reopening%20Recommendations.pdf#search=COVID%2D19%20and%20Reopening%20In%2DPerson%20Learning%20Framework%20for%20K%2D12%20Schools%20in%20California%2C%202020%2D2021%20School%20Year%20July%2017%2C%202020
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Schools%20Reopening%20Recommendations.pdf#search=COVID%2D19%20and%20Reopening%20In%2DPerson%20Learning%20Framework%20for%20K%2D12%20Schools%20in%20California%2C%202020%2D2021%20School%20Year%20July%2017%2C%202020
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-schools.pdf
https://dhs.saccounty.net/PUB/Pages/GI-Health-Alerts.aspx
https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/ME-COVID19IsolationOrder.pdf
https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/ME-COVID19IsolationOrder.pdf
https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/ME-COVID19QuarantineOrder.pdf
https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/GD-HomeIsolationGuidance.pdf
https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/GD-HomeQuarantineGuidance.pdf


 

 

(revised 8-14-2020) DRAFT                36 of 71 

 

lớp học có kết quả dương tính với COVID-19, lớp học sẽ bị đóng cửa và tất cả các cá nhân trong cộng 
đồng lớp học sẽ được yêu cầu cách ly.  Việc giảng dạy sẽ chuyển sang mô hình học tập từ xa trong thời 
gian này.  Các người tiếp xúc của một “người tiếp xúc gần gũi” không bắt buộc phải cách ly và có thể tiếp 
tục thực hiện các nhiệm vụ của họ.  Trường có thể vẫn mở.  Khi không gian được khử trùng, không gian 
có thể được sử dụng. 
 
Lớp học thường có thể tiếp tục sau 14 ngày cách ly và những điều sau đây đã được thực hiện 

● Khử trùng lớp học/các khu vực được sử dụng (trường an toàn để học tập khi không gian được 

khử trùng) 

● Điều tra sức khỏe cộng đồng 

● Tham vấn với phòng y tế công cộng địa phương 

 

Đóng Cửa Trường 

Việc đóng cửa mỗi trường được khuyến nghị dựa trên số ca nhiễm, tỷ lệ giáo viên/học sinh/nhân viên 

dương tính với COVID-19 và sau khi tham vấn với SCPH.  Việc đóng cửa mỗi trường có thể phù hợp trong 

các trường hợp sau: 

● khi có nhiều ca nhiễm trong nhiều nhóm tại một trường HOẶC 

● khi có ít nhất 5% toàn bộ giáo viên/học sinh/nhân viên là ca nhiễm trong vòng 14 ngày, tùy 

thuộc vào kích cỡ và bố trí cơ sở vật chất của trường 

 

Trường có thể tái mở cửa sau 14 ngày cách ly và những điều sau đây đã được thực hiện 

● Khử trùng lớp học/các khu vực được sử dụng (trường an toàn để học tập khi không gian được 

khử trùng) 

● Điều tra sức khỏe cộng đồng 

● Tham vấn với phòng y tế công cộng địa phương 

 

Đóng Cửa Học Khu 

Tham khảo ý kiến của SCPH, việc đóng cửa trường học trong toàn học khu sẽ được xem xét nếu 25% trở 

lên các trường trong học khu đã đóng cửa do COVID-19 trong vòng 14 ngày.  Ví dụ như 19 trường đã 

đóng cửa trong cùng khoảng thời gian 2 tuần do COVID-19.  SCPH cũng có thể xác định việc đóng cửa 

trường và/hoặc toàn học khu để được đảm bảo vì những lý do khác, bao gồm kết quả điều tra sức khỏe 

cộng đồng hoặc dữ liệu dịch tễ khác của địa phương.  SCUSD sẽ hợp tác chặt chẽ với SCPH để xác định 

thời điểm an toàn để mở cửa lại học khu 

 

 

Vai Trò Và Trách Nhiệm của Nhân Viên Trường  

 

Vai trò và trách nhiệm này phải được chia xẻ rộng rãi với nhân viên chịu trách nhiệm và cũng bao gồm 

trong Sổ Tay Nhân Viên, Sổ Tay Học Sinh/Phụ Huynh, các nhà hoạch định hay các phương tiện truyền 

thông khác.  

 

Ban Giám Hiệu 
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❏ Tuân thủ tất cả “Biện Pháp phòng Ngừa Sức Khoẻ Cá Nhân cho Học Sinh và Nhân Viên” và “Các 

Hướng Dẫn Giảm Thiểu cho Môi Trường Xã Hội.”  

❏ Thực hành phòng ngừa cá nhân, chẳng hạn như giãn cách xã hội, rửa tay, khẩu trang và 
cách thức ho/hắt hơi là những nguyên tắc quan trọng để giảm sự lây lan COVID-19. 
(CDC) 

❏ Mô hình và hỗ trợ tích cực tất cả được yêu cầu các biện pháp y tế công cộng.  Dạy cho mọi 

người nó thì OK để sửa lỗi lẫn nhau – dùng từ “vui lòng” và “cảm ơn” tới mọi người khi nhắc nhở 

về các biện pháp y tế công cộng. 

❏ Tạo ra sự thay đổi cho các không gian xã hội và/hay thực hiện các chính sách để thực hiện các 

biện pháp giảm thiểu. 

❏ Cung cấp việc trao đổi thường xuyên về COVID-19 và các nỗ lực phòng ngừa cảm lạnh/cúm cho 

các học sinh và nhân viên.  Dùng tất cả các phương thức – email, công bố trên loa phóng thanh, 

công bố bởi các giáo viên, bảng báo, và các chỉ dẫn trực tiếp tại các buổi họp nhân viên. 

❏ Chỉ định nhân viên liên lạc chịu trách nhiệm trả lời những quan ngại về COVID-19.  Các nhân viên 

nên biết ai họ cần liên lạc và cách thức để liên lạc họ.   

❏ Đảm bảo các áp phích được đặt trong các khu vực chịu tác động.  Bảng báo cần dễ nhìn thấy 

trong tất cả các phòng vệ sinh, lớp học, và các nơi công cộng.  Đăng tin tức trên truyền thông xã 

hội đều đặn.  Phân phối các tờ rơi và áp phích rộng rãi với các đề tài theo sau:   

❏ Các dấu hiệu và triệu chứng của COVID-19 

❏ Giãn cách xã hội 

❏ Hướng dẫn đeo khẩu trang 

❏ Hướng dẫn Ở Nhà khi bệnh 

❏ Vệ sinh Khi Ho và Hắt Hơi 

❏ Giới hạn sức chứa  

❏ Đường dây điện thoại hỗ trợ Khủng Hoảng và Lành Mạnh về Tinh Thần 

❏ Biết và đảm bảo rằng nhân viên tuân thủ “Cách Thức Ứng Phó Bệnh Truyền Nhiễm cho Bệnh 

trong Đại Dịch COVID-19”. Liên Lạc Ngay Dịch Vụ Y Tế nếu: 

❏ Một học sinh hay nhân viên được chẩn đoán, bị nghi ngờ đang có bệnh, hay bị lây nhiễm 

COVID hay bệnh truyền nhiễm khác có thể báo cáo 

❏ 25% trở lên của một lớp học, hay 10% trở lên của số lượng học sinh trường bị bệnh với 

các triệu chứng tương tự  

❏ Đảm bảo dạy nhân viên cung cấp cho học sinh những cơ hội học tập từ xa, lựa chọn đầy đủ tín 

chỉ, và thời gian kéo dài để hoàn tất các bài tập bị bỏ sót vì vắng mặt do bị bệnh. 

❏ Đảm bảo vấn đề chuyên cần của nhân viên và học sinh được nhập vào kịp thời mỗi ngày.  Các tài 

liệu và ghi chú bất kỳ phần nào vắng mặt với các triệu chứng tương tự.  

❏ Khuyến khích việc giao tiếp điện tử, bao gồm nộp và/hay chia xẻ các mẫu điện tử (ví dụ như các 

tài liệu được yêu cầu chữ ký, nộp bài tập, v.v.). 

❏ Cung cấp giãn cách được chỉ định và giám sát các học sinh bị bệnh cho đến khi chúng có thể đi 

về nhà (ví dụ như Khu Vực Học Sinh Bệnh) mà không cho các học sinh khác sử dụng). 

https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.6dal3yw12swz
https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.5tb4jhml3dkp
https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.5tb4jhml3dkp
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
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❏ Cung cấp giãn cách được chỉ định và giám sát cho các học sinh cần trợ giúp ban đầu, quản lý 

thuốc thang, các thủ tục tại trường, v.v. (ví dụ như Khu Vực Học Sinh Lành Mạnh). 

❏ Tăng cường Các Hướng Dẫn Việc Ở Nhà (Phụ lục B) bằng cách gởi về nhà bất kỳ học sinh hay 

nhân viên có dấu hiệu hay triệu chứng bị bệnh. 

❏ Đảm bảo nhân viên văn phòng có các nguồn phù hợp để hỗ trợ các học sinh hay nhân viên bị 

bệnh bao gồm nhiệt kế không sờ nắm, khẩu trang/mặt nạ, nước và xà phòng rửa tay, nước rửa 

tay khô có cồn, khăn giấy lau mặt, găng tay, kính bảo vệ mắt hay tấm che mặt. 

❏ Tuân theo bất kỳ hướng dẫn được cung cấp bởi phòng Dịch Vụ Y Tế và Hỗ trợ Học Sinh (SSHS) và 

phòng Y Tế Công Cộng Quận Hạt Sacramento (SCPH). 

❏ Đảm bảo tất cả nhân viên phù hợp nhận thức được các học sinh có nhu cầu về sức khoẻ và làm 

quen với bất cứ Kế Hoạch Chăm Sóc Khẩn Cấp, bao gồm cả các nhân viên thay thế. 

❏ Khuyến khích các hoạt động và phương pháp thúc đẩy việc ứng phó tích cực cho Người Lớn và 

Trẻ Em trong thời gian căng thẳng. 

❏ Hướng dẫn tới các nguồn của Học Khu và các nguồn của SCPH cho bất kỳ cá nhân nào có mối 

quan ngại cao.  Thảo luận những quan ngại với Y Tá Trường và/hay nhân viên Dịch Vụ Y Tế và Hỗ 

Trợ Học Sinh. 

 

Nhân Viên Văn Phòng/Nhân Viên Phụ Trách Chuyên Cần  

❏ Tuân thủ tất cả “Biện Pháp phòng Ngừa Sức Khoẻ Cá Nhân cho Học Sinh và Nhân Viên” và “Các 

Hướng Dẫn Giảm Thiểu cho Môi Trường Xã Hội.”  

❏ Thực hành phòng ngừa cá nhân, chẳng hạn như giãn cách xã hội, rửa tay, khẩu trang và 
cách thức ho/hắt hơi là những nguyên tắc quan trọng để giảm sự lây lan COVID-19. 
(CDC) 

❏ Mô hình và hỗ trợ tích cực tất cả được yêu cầu các biện pháp y tế công cộng.  Dạy cho mọi 

người nó thì OK để sửa lỗi lẫn nhau – dùng từ “vui lòng” và “cảm ơn” tới mọi người khi nhắc nhở 

về các biện pháp y tế công cộng. 

❏ Phân phối các tờ rơi và áp phích rộng rãi với các chủ đề theo sau: giãn cách xã hội, đeo khẩu 

trang, rửa tay, vệ sinh khi ho/cảm lạnh, và ở nhà khi bị bệnh.  Đảm bảo các áp phích được đặt 

trong mỗi cổng vào, lớp học, phòng vệ sinh, và những khu vực chịu tác động.  Đăng tin tức đều 

đặn lên truyền thông đại chúng.   

❏ Khuyến khích việc giao tiếp điện tử, bao gồm nộp và/hay chia xẻ các mẫu điện tử (ví dụ như các 

tài liệu được yêu cầu chữ ký). 

❏ Đảm bảo nhân viên văn phòng có các nguồn phù hợp để hỗ trợ các học sinh hay nhân viên bị 

bệnh bao gồm nhiệt kế không đụng, khẩu trang/mặt nạ, nước và xà phòng rửa tay, nước rửa tay 

có cồn, khăn giấy lau mặt, găng tay, kính bảo vệ mắt hay tấm che mặt. 

❏ Tuân thủ Hướng Dẫn Ở Nhà (Phụ lục B) bằng cách gởi bất kỳ học sinh hay nhân viên có dấu hiệu 

hay triệu chứng bị bệnh về nhà. 

❏ Cung cấp không gian tách riêng cho các học sinh hay nhân viên bị bệnh cho đến khi họ có thể đi 

về nhà 

❏ Tuân thủ các biện pháp phòng ngừa sức khoẻ cho phụ huynh – đeo khẩu trang, dùng nước rửa 

tay có cồn, duy trì giãn cách.  

https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.x4gxu6ad98b1
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:fb6bff86-064f-4dcc-aeb5-79d19a7ce0c8
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:5c7ba470-e3b9-480e-b8dd-d0360c3d901c
https://www.scusd.edu/health-services
https://dhs.saccounty.net/PUB/Pages/Communicable-Disease-Control/2019-Novel-Coronavirus-%282019-nCoV%29.aspx
https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.6dal3yw12swz
https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.5tb4jhml3dkp
https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.5tb4jhml3dkp
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
https://www.cdc.gov/handwashing/campaign.html#anchor_1569614257
https://www.cdc.gov/flu/pdf/protect/cdc_cough.pdf
https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.x4gxu6ad98b1
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❏ Đảm bảo vấn đề chuyên cần của nhân viên và học sinh được nhập vào kịp thời mỗi ngày.   

❏ Tuân theo các thủ tục nếu được hướng dẫn để ghi lại các triệu chứng bị bệnh của học sinh vào 

trong Infinite Campus 

❏ Biết và giao tiếp với các phụ huynh về chính sách Những Yêu Cầu Ở Nhà cho các học sinh bị bệnh 

hay bị nhiễm. 

❏ Làm việc với y tá trường để tuân theo cách thức làm giảm nguy cơ học sinh bị nhiễm hiện diện 

trong trường.  

❏ Hướng dẫn các câu hỏi liên quan đến sức khoẻ cho y tá trường hay cho bác sĩ gia đình của họ.  

❏ Tuân theo “Các Thủ Tục Báo Cáo Bệnh Truyền Nhiễm” nếu xảy ra các tình huống theo sau – liên 

lạc ngay Các Dịch Vụ Y Tế và Hỗ Trợ Học Sinh: 

❏ Học sinh hay nhân viên được chẩn đoán với, bị nghi nhiễm, hay đã bị nhiễm COVID-19 

hoặc các bệnh truyền nhiễm khác 

❏ 25% trở lên của một lớp học, hay 10% trở lên của một trường, bị bệnh với các triệu 

chứng tương tự  

❏ Đảm bảo tất cả nhân viên phù hợp nhận thức được các học sinh có nhu cầu về sức khoẻ và làm 

quen với bất cứ Kế Hoạch Chăm Sóc Khẩn Cấp, bao gồm tất cả các nhân viên thay thế. 

 

Hoạt Động/Nhân Viên Vệ Sinh: 

❏ Tuân thủ tất cả “Biện Pháp phòng Ngừa Sức Khoẻ Cá Nhân cho Học Sinh và Nhân Viên” và “Các 

Hướng Dẫn Giảm Thiểu cho Môi Trường Xã Hội.”  

❏ Thực hành phòng ngừa cá nhân, chẳng hạn như giãn cách xã hội, rửa tay, khẩu trang và 
cách thức ho/hắt hơi là những nguyên tắc quan trọng để giảm sự lây lan COVID-19. 
(CDC) 

❏ Mô hình và hỗ trợ tích cực tất cả được yêu cầu các biện pháp y tế công cộng.  Dạy cho mọi 

người nó thì OK để sửa lỗi lẫn nhau – dùng từ “vui lòng” và “cảm ơn” tới mọi người khi nhắc nhở 

về các biện pháp y tế công cộng. 

❏ Đảm bảo trường có đủ nguồn cung ứng vật tư rửa tay, khăn lau mặt, vệ sinh khử trùng được học 

khu phê duyệt, v.v. 

❏ Duy trì một kho vật tư vệ sinh và thiết bị bảo vệ cá nhân để đảm bảo sẵn sàng – đặt thêm nguồn 

cung ứng khi cần. 

❏ Khử Trùng thường xuyên: cho mỗi ngày, khử trùng tất cả các không gian chung và các khu vực 

lớp.   

❏ Các khu vực thường sờ nắm và các khu vực mà các học sinh hay nhân viên bị bệnh 

thường hiện diện nên được khử trùng thường xuyên, tuân theo các hướng dẫn được 

học khu lập ra. 

❏ Tuân thủ tất cả các cách thức được học khu lập ra cho việc vệ sinh và khử trùng. 

❏ Liên lạc Bộ Phận Hoạt Động nếu cần khử trùng/vệ sinh với qui mô lớn.  

❏ Khuyến khích việc giao tiếp điện tử, bao gồm nộp và/hay chia xẻ các mẫu theo hình thức điện tử 

(ví dụ như các tài liệu cần chữ ký hay đặt hàng). 

 

https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.x4gxu6ad98b1
https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.6dal3yw12swz
https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.5tb4jhml3dkp
https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.5tb4jhml3dkp
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
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Nhân Viên Phục Vụ Ăn Uống: 

❏ Tuân thủ tất cả “Biện Pháp phòng Ngừa Sức Khoẻ Cá Nhân cho Học Sinh và Nhân Viên” và “Các 

Hướng Dẫn Giảm Thiểu cho Môi Trường Xã Hội.”  

❏ Thực hành phòng ngừa cá nhân, chẳng hạn như giãn cách xã hội, rửa tay, khẩu trang và 
cách thức ho/hắt hơi là những nguyên tắc quan trọng để giảm sự lây lan COVID-19. 
(CDC) 

❏ Mô hình và hỗ trợ tích cực tất cả được yêu cầu các biện pháp y tế công cộng.  Dạy cho mọi 

người nó thì OK để sửa lỗi lẫn nhau – dùng từ “vui lòng” và “cảm ơn” tới mọi người khi nhắc nhở 

về các biện pháp y tế công cộng. 

❏ Tuân theo các chính sách của bộ phận để giảm nguy cơ truyền bệnh 

❏ Lối đi một chiều thông qua việc giao bữa ăn 

❏ Tăng cường thông thoáng cho các khu vực kín (mở cửa sổ và cửa ra vào) 

❏ Tuân theo tất cả các cách thức và thủ tục Khử Trùng Dịch Vụ Dinh Dưỡng 

❏ Đảm bảo không gian của bạn có nguồn cung ứng theo sau -  nước rửa tay khô có cồn, 

khăn giấy, thùng rác có lót (thay hằng ngày), giấy khử trùng hay bình xịt, giấy lau tay, 

găng tay và khẩu trang 

Giáo Viên  

❏ Tuân thủ tất cả “Biện Pháp phòng Ngừa Sức Khoẻ Cá Nhân cho Học Sinh và Nhân Viên” và “Các 

Hướng Dẫn Giảm Thiểu cho Môi Trường Xã Hội.”  

❏ Thực hành phòng ngừa cá nhân, chẳng hạn như giãn cách xã hội, rửa tay, khẩu trang và 
cách thức ho/hắt hơi là những nguyên tắc quan trọng để giảm sự lây lan COVID-19. 
(CDC) 

❏ Mô hình và hỗ trợ tích cực tất cả được yêu cầu các biện pháp y tế công cộng.  Dạy cho mọi 

người nó thì OK để sửa lỗi lẫn nhau – dùng từ “vui lòng” và “cảm ơn” tới mọi người khi nhắc nhở 

về các biện pháp y tế công cộng. 

❏ Tăng cường và tuân theo biện pháp phòng ngừa sức khoẻ với các học sinh 

❏ Giãn cách xã hội trong mọi lúc – ít nhất 6 feet.   

❏ Đảm bảo tuân thủ theo sức chứa tối đa của mỗi người trong một lớp.   

❏ Cung cấp việc đánh dấu trên sàn nhà rõ ràng trong tất cả các không gian chia xẻ.   

❏ Các bàn học phải được quay về một hướng. 

❏ Lập thời gian đều đặn cho việc rửa tay/nước rửa tay khô có cồn – bao gồm việc đi vào 

trường/lớp, trước khi ăn, bất cứ khi nào bước vào một phòng mới, trước khi đi về nhà.  

❏ Rửa tay đúng cách là một trong các cách tốt nhất để ngừa bệnh – chiếu video dạy các 

cách thức rửa tay đúng cách. 

❏ Mở cửa ra vào và cửa sổ.  Thông thoáng tối đa các phòng. 

❏ Cho các học sinh ở lại cùng với nhau trong giờ nghỉ hay giờ ăn (theo đoàn). 

❏ Đảm bảo cách thức giãn cách trong bữa ăn – sử dụng địa điểm luân phiên như lớp học 

hay bên ngoài.   

❏ Đóng không gian chia xẻ trong lớp học – bỏ góc đọc sách hay không gian vui chơi  

https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.6dal3yw12swz
https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.5tb4jhml3dkp
https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.5tb4jhml3dkp
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.6dal3yw12swz
https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.5tb4jhml3dkp
https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.5tb4jhml3dkp
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://www.cdc.gov/handwashing/videos.html
https://www.cdc.gov/handwashing/videos.html
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❏ Đảm bảo tất cả các học sinh có dụng cụ học tập cá nhân và không chia xẻ thức ăn hay 

các hạng mục.  Lưu trữ hạng mục cá nhân – Ba lô/áo khoác/túi ăn tại bàn học sinh. 

❏ Đảm bảo lớp học có các nguồn cung ứng được học khu phê duyệt – nước rửa tay có cồn, 

khăn lau mặt, thùng rác có lót (thay hằng ngày), bình xịt khử trùng và giấy lau tay. 

❏ Khử trùng các thiết bị chia xẻ như bàn học, máy điện toán, bàn phím đàn piano, dụng cụ 

phòng thí nghiệm, dụng cụ đồ mộc hay xe hơi, v.v. sau mỗi học sinh. 

❏ Giới hạn khách viếng thăm/tình nguyện viên tới lớp học – chỉ cho phép những ai thật 

cần thiết. 

❏ Gởi tới văn phòng bất kỳ học sinh nào trông có vẻ bị bệnh hay các học sinh nói rằng chúng không 

cảm thấy khoẻ:  

❏ Ví dụ như học sinh có triệu chứng như mệt mỏi bất thường, ho, hắt hơi, chảy mũi, ói 

mửa, đi tiêu chảy, dường như bị sốt/má ửng đỏ, vã mồ hôi nhiều mà không tập thể dục, 

mắt đỏ/khô. 

❏ Đảm bảo quí vị nhận biết bất kỳ học sinh trong lớp mình có nhu cầu về sức khoẻ và quen thuộc 

với Kế Hoạch Chăm Sóc Khẩn Cấp, bao gồm cung cấp tin tức này cho giáo viên dạy thế.  

 

Y Tá Trường 

❏ Tuân thủ tất cả “Biện Pháp phòng Ngừa Sức Khoẻ Cá Nhân cho Học Sinh và Nhân Viên” và “Các 

Hướng Dẫn Giảm Thiểu cho Môi Trường Xã Hội.”  

❏ Thực hành phòng ngừa cá nhân, chẳng hạn như giãn cách xã hội, rửa tay, khẩu trang và 
cách thức ho/hắt hơi là những nguyên tắc quan trọng để giảm sự lây lan COVID-19. 
(CDC) 

❏ Mô hình, dạy tích cực, tuân thủ, hỗ trợ tích cực, kiểm tra việc tuân thủ và dạy lại tất cả các biện 

pháp y tế công cộng được yêu cầu.  Chúng ta phải xây dựng tiêu chuẩn “mới” – hiểu rằng sẽ mất 

thời gian và củng cố liên tục một cách tích cực.  Dạy cho mọi người nó thì OK để sửa lỗi lẫn nhau 

– dùng từ “vui lòng” và “cảm ơn” tới mọi người khi nhắc nhở về các biện pháp y tế công cộng. 

❏ Luôn cập nhật các hướng dẫn y tế công cộng và của học khu về quản lý bệnh truyền nhiễm và hỗ 

trợ các tin tức chính xác về nguy cơ bệnh và biện pháp phòng ngừa cho ban giám hiệu và nhân 

viên.  

❏ Tuân theo những hướng dẫn của SCPH để hỗ trợ việc theo dõi liên lạc và các biện pháp y tế công 

cộng khác. 

❏ Cung cấp đào tạo và tin tức khi cần cho ban giám hiệu trường và nhân viên. 

❏ Làm việc với bộ phận chuyên cần để hỗ trợ hướng dẫn Ở Nhà (Phụ lục B).  Cung cấp đào tạo, 

giám sát, và tuân thủ các thủ tục của học khu và bất kỳ thủ tục mới nào được phòng y tế yêu cầu 

như là kết quả của việc theo dõi bệnh truyền nhiễm. 

❏ Làm việc với ban giám hiệu để lập một phòng chăm sóc bệnh và phòng sơ cứu theo hướng dẫn.  

Xem Phụ Lục E 

❏ Khuyến khích biện pháp phòng ngừa và các biện pháp giảm nguy cơ truyền bệnh.  Xác định nguy 

cơ và làm việc với nhân viên để cải thiện hành vi.  

https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.6dal3yw12swz
https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.5tb4jhml3dkp
https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.5tb4jhml3dkp
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.x4gxu6ad98b1
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❏ Tìm kiếm dấu hiệu bệnh có thể nhìn thấy của các học sinh hay nhân viên – trợ giúp để đảm bảo 

các trường có nguồn cung ứng bao gồm nhiệt kế để kiểm tra thân nhiệt.   

❏ Khi có thể, các y tá trường, y tá thực tập, hay các đối tác cộng đồng khác sẽ cung cấp các bài học 

để giữ gìn sức khoẻ và phòng ngừa bệnh cúm/cảm lạnh (ví dụ như rửa tay và cách thức ho/hắt 

hơi). 

❏ Tuân thủ cách thức khoẻ mạnh tiêu chuẩn bằng cách đào tạo nhân viên nhận ra và gởi bất kỳ 

học sinh hay nhân viên bị bệnh về nhà theo Những Yêu Cầu Ở Nhà (Phụ lục B).   

❏ Tuân theo “Cách thức Ứng Phó Bệnh Truyền Nhiễm khi bị bệnh trong Đại Dịch COVID-19” cho 

tất cả các bệnh truyền nhiễm theo Biểu Đồ Bệnh Truyền Nhiễm, và liên lạc các nhân viên SSHS 

phù hợp khi được yêu cầu (xem Chính Sách và Thủ Tục Dịch Vụ Y Tế – Bệnh Truyền Nhiễm). 

❏ Khuyến khích việc giao tiếp bằng điện tử, bao gồm nộp và/hay chia xẻ các mẫu bằng điện tử (ví 

dụ như các tài liệu cần chữ ký, v.v). 

 

Nhân Viên Hỗ Trợ 

❏ Tuân thủ tất cả “Biện Pháp phòng Ngừa Sức Khoẻ Cá Nhân cho Học Sinh và Nhân Viên” và “Các 

Hướng Dẫn Giảm Thiểu cho Môi Trường Xã Hội.”  

❏ Thực hành phòng ngừa cá nhân, chẳng hạn như giãn cách xã hội, rửa tay, khẩu trang và 
cách thức ho/hắt hơi là những nguyên tắc quan trọng để giảm sự lây lan COVID-19. 
(CDC) 

❏ Mô hình, dạy tích cực, tuân thủ, hỗ trợ tích cực, kiểm tra việc tuân thủ và dạy lại tất cả các biện 

pháp y tế công cộng được yêu cầu.  Chúng ta phải xây dựng tiêu chuẩn “mới” – hiểu rằng sẽ mất 

thời gian và củng cố liên tục một cách tích cực.  Dạy cho mọi người nó thì OK để sửa lỗi lẫn nhau 

– dùng từ “vui lòng” và “cảm ơn” tới mọi người khi nhắc nhở về các biện pháp y tế công cộng. 

❏ Tìm kiếm các dấu hiệu bị bệnh có thể nhìn thấy trong học sinh hay nhân viên.  Tham khảo các 

học sinh hay nhân viên nhìn thấy bị bệnh tới văn phòng hay y tá trường.  Nhận biết các hướng 

dẫn Ở Nhà của học khu (Phụ lục B). 

❏ Khuyến khích các hoạt động và phương pháp mà đối phó tích cực trong thời gian căng thẳng cho 

Người lớn và Trẻ em. 

❏ Khuyến khích việc giao tiếp bằng điện tử, bao gồm nộp và/hay chia xẻ các mẫu bằng điện tử (ví 

dụ như các tài liệu cần chữ ký, v.v). 

❏ Cung cấp hỗ trợ bằng điện thoá thay vì tiếp xúc trực tiếp nếu có thể. 

❏ Báo cáo bất kỳ quan ngại nào về nghi ngờ bệnh truyền nhiễm tới Ban giám hiệu trường hay y tá 

trường. 

 

Tài Xế Xe Buýt/Chuyên Chở 

❏ Tuân thủ tất cả “Biện Pháp phòng Ngừa Sức Khoẻ Cá Nhân cho Học Sinh và Nhân Viên” và “Các 

Hướng Dẫn Giảm Thiểu cho Môi Trường Xã Hội.”  

❏ Thực hành phòng ngừa cá nhân, chẳng hạn như giãn cách xã hội, rửa tay, khẩu trang và 
cách thức ho/hắt hơi là những nguyên tắc quan trọng để giảm sự lây lan COVID-19. 
(CDC) 

https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.x4gxu6ad98b1
https://drive.google.com/open?id=1bH9heGvpKRy-2IWzVp3hluX91I0UHeP7
https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.6dal3yw12swz
https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.5tb4jhml3dkp
https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.5tb4jhml3dkp
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.x4gxu6ad98b1
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:fb6bff86-064f-4dcc-aeb5-79d19a7ce0c8
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:5c7ba470-e3b9-480e-b8dd-d0360c3d901c
https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.6dal3yw12swz
https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.5tb4jhml3dkp
https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.5tb4jhml3dkp
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
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❏ Mô hình và hỗ trợ tích cực tất cả được yêu cầu các biện pháp y tế công cộng.  Dạy cho mọi 

người nó thì OK để sửa lỗi lẫn nhau – dùng từ “vui lòng” và “cảm ơn” tới mọi người khi nhắc nhở 

về các biện pháp y tế công cộng. 

❏ Đảm bảo không gian phù hợp về giãn cách xã hội tại các trạm xe buýt và khu vực đón và đưa ở 

trường    

❏ Củng cố với phụ huynh và học sinh các bước họ cần biết để giữ cho học sinh và nhân viên an 

toàn trong lúc đón và đưa  

❏ Đối với việc sàng lọc tích cực, tài xế hay phụ xe phải kiểm tra sàng lọc mỗi người lái theo “Hướng 
Dẫn Sàng Lọc Cho Việc Tới Trường, (Phụ lục C) cho các triệu chứng trước khi lên xe buýt.  Nếu 
thân nhiệt của một học sinh trên 100.4 độ hay học sinh đó có triệu chứng, cháu sẽ không được 
lên xe buýt tới trường.  Các phụ huynh sẽ được yêu cầu đón học sinh đó về nhà và tuân theo 
hướng Ở Nhà (Phụ lục B). 

❏ Tất cả các tài xế nên đeo khẩu trang trong khi chờ và trên xe buýt, trừ khi chống chỉ định. 

❏ Mỗi tài xế phải dùng nước rửa tay khô có cồn trước khi lên xe buýt. 

❏ Giãn cách xã hội nên được tối đa trong phạm vi có thể  

❏ Sắp xếp chỗ ngồi xe buýt cần đáp ứng các mục tiêu giãn cách xã hội 6 feet.  Đánh dấu hay chặn 
chỗ ngồi phải được để trống phía bên trái  

❏ Đảm bảo việc thông thoáng tốt với các cửa sổ mở/mở một phần. 

❏ Các xe buýt nên được vệ sinh và khử trùng kỹ lưỡng mỗi ngày và sau khi chuyên chở bất kỳ học 

sinh nào có triệu chứng COVID-19. 

 

Các Học Sinh 

❏ Tuân thủ tất cả “Biện Pháp phòng Ngừa Sức Khoẻ Cá Nhân cho Học Sinh và Nhân Viên” và “Các 

Hướng Dẫn Giảm Thiểu cho Môi Trường Xã Hội.”  

❏ Thực hành phòng ngừa cá nhân, chẳng hạn như giãn cách xã hội, rửa tay, khẩu trang và 
cách thức ho/hắt hơi là những nguyên tắc quan trọng để giảm sự lây lan COVID-19. 
(CDC) 

❏ Cho phụ huynh/người giám hộ biết bạn cảm thấy bị bệnh và cho ở nhà nếu bạn bị sốt hay có các 

triệu chứng khác 

❏ Nếu bạn cảm thấy bị bệnh trong giờ học, lập tức lên văn phòng trường hay văn phòng y tế để 

được kiểm tra. 

❏ Hãy tử tế và hiểu biết về những người xung quanh.  dùng từ “vui lòng” và “cảm ơn” tới mọi 

người khi nhắc nhở về các biện pháp y tế công cộng. 

❏ Hãy để người khác có sự lựa chọn riêng.  Không chọc ghẹo hay bắt nạt những người nhìn, cư xử, 

hay có niềm tin khác với gia đình bạn. 

 

Phụ Huynh/Người Giám Hộ 

❏ Giữ con em ở nhà theo Những Yêu Cầu Ở Nhà (Phụ lục B).  Liên lạc văn phòng trường hay y tá 

trường nếu có bất kỳ câu hỏi nào về hướng dẫn Biện Pháp Phòng Ngừa Sức Khoẻ.  

❏ Gọi cho văn phòng trường khi con quí vị bị bệnh.  Báo cáo các triệu chứng bệnh. 

https://drive.google.com/open?id=1WI3uNClkpYiB5cLjQ5S-ABPIyAHf3_zb
https://drive.google.com/open?id=1WI3uNClkpYiB5cLjQ5S-ABPIyAHf3_zb
https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.x4gxu6ad98b1
https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.6dal3yw12swz
https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.5tb4jhml3dkp
https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.5tb4jhml3dkp
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
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❏ Gọi cho văn phòng trường nếu bất kỳ ai trong nhà quí vị đã chẩn đoán với COVID-19 hay tiếp xúc 

gần gũi với một ai bị COVID-19. 

❏ Trong lúc ở trường, tuân theo tất cả “Biện Pháp Phòng Ngừa Sức Khoẻ Cá Nhân cho Học Sinh và 

Nhân Viên.” 

❏ Thực hành phòng ngừa cá nhân, chẳng hạn như giãn cách xã hội, rửa tay, khẩu trang và 
cách thức ho/hắt hơi là những nguyên tắc quan trọng để giảm sự lây lan COVID-19. 
(CDC) 

❏ Dạy con mình các hướng dẫn sức khoẻ công cộng – tăng cường và thực hành những biện pháp 

này khi ở nơi công cộng.   

❏ Hãy chấp nhận những lựa chọn riêng của người khác có thể nhìn, cư xử, hay có niềm tin khác  

với gia đình bạn. 

 

 

  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
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Những Điểm Giao Tiếp Quan Trọng Nơi Công Cộng 

 

Lời Nhắn Nhủ Trước Khi Trường Bắt Đầu 

● Trường sẽ mở cửa lại vào mùa thu năm 2020 với nhiều sửa đổi trong các chương trình và dịch 

vụ để bảo vệ sự lây nhiễm COVID-19 cho trẻ em và nhân viên.  Học khu sẽ tuân thủ các hướng 

dẫn của phòng y tế quận hạt và của tiểu bang để thực hiện các biện pháp phòng ngừa và sửa đổi 

các chương trình trường.   

● Sức khoẻ về thể chất và tinh thần và sự an toàn của cộng đồng là trách nhiệm của mỗi người 

trong chúng ta.  Các hành vi của chúng ta ảnh hưởng lẫn nhau.   

● Các hướng dẫn của CDC hiện tại đưa ra 5 thành phần chính; cách ly người bị bệnh, vệ sinh cá 

nhân, giãn cách xã hội, đeo khẩu trang, và khử trùng các bề mặt.  Trong trường hợp không có 

vắc xin hay miễn dịch bầy đàn, những hành động cùng với nhau này giúp giảm đáng kể nguy cơ 

lây lan COVID-19.     

● In ra Các hướng Dẫn Cùng Nhau Giữ An Toàn, Phụ lục A, trong thông báo phụ huynh hằng năm. 

● Yêu cầu phụ huynh/người giám hộ xem xét việc đeo khẩu trang để tái sử dụng nơi công cộng và 

cho con mình đeo khẩu trang khi đi học.  Khẩu trang dùng một lần sẽ được cung cấp nếu một 

học sinh không có. 

● Phòng ngừa sự lây lan của COVID-19 và khả năng mở cửa trường học của chúng ta tùy thuộc vào 

tất cả chúng ta có tuân thủ Hướng Dẫn Vệ Sinh Cá Nhân (Phụ lục D) và Những Yêu Cầu Ở Nhà 

(Phụ lục B).  Chúng ta đang sống cùng nhau vào lúc này.   

 

Trong Khi Mở Cửa Trường 

● An toàn cho học sinh và nhân viên là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. 

● Tình huống thì không ổn định và sự đánh giá và sửa đổi liên tục thì cần thiết.  

● Học khu sẽ tuân thủ lệnh của quận hạt và tiểu bang. 

● Nhân viên trường và học khu đang làm việc chặt chẽ với Phòng Y Tế Công Cộng Quận Hạt 

Sacramento, Phòng Giáo Dục Quận Hạt Sacramento, và các học khu lân cận để giám sát các tình 

huống hiện tại, giải quyết những quan ngại, thông báo và giáo dục học sinh.   

● Cách thức vệ sinh thường xuyên được tuân thủ.  Các khu vực thường sờ nắm và khu vực các học 

sinh hay nhân viên bị bệnh hiện diện sẽ được khử trùng, tuân theo các hướng dẫn của học khu 

lập ra. 

● Phòng ngừa sự lây lan của COVID-19 và khả năng mở cửa trường học của chúng ta tùy thuộc vào 

tất cả chúng ta có tuân thủ Hướng Dẫn Vệ Sinh Cá Nhân (Phụ lục D) và Những Yêu Cầu Ở Nhà 

(Phụ lục B).  Chúng ta đang sống cùng nhau vào lúc này. 

 

Đang Diễn Ra 

● Chúng tôi chuẩn bị cho mùa cảm lạnh và cúm hằng năm bằng việc cung cấp phòng tiêm chủng 

cho các gia đình đủ điều kiện, và tiến hành các chiến dịch nâng cao nhận thức để giúp đỡ phòng 

ngừa sự lây lan của bệnh truyền nhiễm. 

● Giữ học sinh ở nhà, không đi học khi bị bệnh và tìm kiếm các lời khuyên của bác sĩ về các triệu 

chứng COVID-19. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
https://drive.google.com/open?id=1z7wKrFlksFBF6jbdZI1SrxINK2UOE6f7WzO0CAJw1l0
https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.c8h0kt41g930
https://www.saccounty.net/COVID-19/Pages/default.aspx
https://www.saccounty.net/COVID-19/Pages/default.aspx
https://www.scoe.net/
https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.c8h0kt41g930
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● SCUSD sẽ phản ứng ngay lập tức về việc tiếp xúc hay xác nhận trường hợp COVID-19, sử dụng 

cách thức và hướng dẫn được lập ra được các quan chức Y Tế Công Cộng Quận Hạt Sacramento 

và Sở Y Tế Công Cộng Cali – Hướng Dẫn COVID-19 cho các trường. 

● Phòng ngừa sự lây lan của COVID-19 và khả năng mở cửa trường học của chúng ta tùy thuộc vào 

tất cả chúng ta có tuân thủ Hướng Dẫn Vệ Sinh Cá Nhân (Phụ lục D) và Những Yêu Cầu Ở Nhà 

(Phụ lục B).  Chúng ta đang sống cùng nhau vào lúc này. 

 

Các Nguồn/Hỗ Trợ: 

● Chúng tôi biết rằng đây là thời điểm lo lắng cho cộng đồng của chúng tôi và trái tim của chúng 

tôi hướng đến những người đang bị bệnh, bị mất người thân trong gia đình, mất việc làm và 

đang trải qua những khó khăn do các biện pháp giảm thiểu và đại dịch mang lại.   

● Đầu óc của chúng tôi thì đang cùng với các gia đình và trẻ em đang chịu ảnh hưởng.   

● Xin lưu ý rằng đã có những báo cáo về tình trạng các học sinh và những người khác bị kỳ thị hay 

bị bắt nạt.  Chúng tôi kêu gọi các thành viên cộng đồng giúp ngăn chặn mọi hành vi phân biệt đối 

xử và tôn trọng quyền riêng tư của các thành viên trong cộng đồng chúng ta.   Chúng tôi khuyến 

khích mọi người trong cộng đồng đối xử với nhau yêu thương, tôn trọng và tử tế khi chúng tôi 

làm việc cùng với nhau để giữ cho cộng đồng lành mạnh và an toàn về tình cảm và thể chất.  

● Xem Những Câu Hỏi Thông Thường về COVID-19 trên trang mạng của SCUSD. 

 

Các Phương Pháp Giao Tiếp Cho Nhân Viên Trường và Ban Giám Hiệu  

● Xây dựng và quảng bá rộng rãi một trang mạng/nguồn duy nhất với các tin tức cập nhật về kế 

hoạch, ứng phó với đại dịch và những kỳ vọng cho nhân viên, học sinh, và gia đình.   

● Sử dụng truyền thông để phân phối các tin tức hiệu quả.  

● Đào tạo các nhân viên liên lạc cộng đồng gần đây nhất tại các trường. 

● Các buổi họp với PTA. 

● Thông báo trong giờ học – tuân thủ các hướng dẫn vệ sinh cá nhân trước khi bắt đầu học, giờ 

nghỉ giữa các lớp học, trước khi nghỉ và giờ ăn trưa.  Chúng ta có thể có được các tính cách địa 

phương để thâu lại các tin nhắn để hành động tại trường không?   

● Chỉ định một nhân viên/người liên lạc cộng đồng hay người liên lạc chịu trách nhiệm để ứng phó 

những quan ngại về COVID-19.  Các nhân viên nên biết ai họ có thể liên lạc và cách thức liên lạc 

họ. 

● Dùng tất cả các cuộc gọi, tất cả email, thư của giám đốc học khu, trang mạng trường, tin nhắn 

nhắc nhở. 

● Dùng biển báo điện tử. 

● Dùng áp phích, bảng báo trong trường để tăng cường tin nhắn. 

● Bảng dịch về tin tức nên được cung cấp theo ngôn ngữ được yêu cầu của cộng đồng.  
 

  

https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/GD-RecommendedActionsForSchoolsDuringCOVID19.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/School%20Guidance_ADA%20Compliant_FINAL.pdf
https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.c8h0kt41g930
https://www.scusd.edu/reportbullying
https://www.scusd.edu/covid-19
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Phụ Lục A – Chèn Thêm Thông Báo Phụ Huynh Hằng Năm – Biện Pháp Phòng Ngừa 

COVID-19 năm học 20-21 

 

Cùng Nhau Giữ Sức Khoẻ Trong Thời Gian COVID-19 

Các hướng dẫn bên dưới sẽ giảm thiểu nguy cơ lây bệnh tại trường.  Các hướng dẫn có thể thay đổi theo 
thời gian. 
 

Mỗi ngày Trước Khi Đi Học: 
Kiểm tra thân nhiệt của con mình tại nhà mỗi sáng và tìm dấu hiệu bệnh.  Các triệu chứng bao gồm:  
 

 
Ở Nhà Nếu: 

● Con quí vị có bất kỳ các triệu chứng ở trên, hay được chẩn đoán bị COVID-19 
● Con quí vị được vị bác sĩ của cháu hay phòng y tế báo phải được cô lập hay cách ly 
● Gần đây con quí vị tiếp xúc với một người bị COVID-19 – trong vòng 6 ft với người bị nhiễm cho ít nhất 15 phút  
● Gần đây con quí vị đi du lịch một nơi bên ngoài Hoa Kỳ trong vòng 14 ngày qua 
 
Xin lưu ý rằng con quí vị có thể bị yêu cầu ở nhà và tham gia học tập từ xa từ 10 đến 14 ngày theo hướng dẫn y tế 
công cộng.  Báo cáo việc vắng mặt và các triệu chứng của con mình cho nhà trường mỗi ngày.   
 

Tuân theo việc Vệ Sinh khi Ho/Hắt Hơi 
Dạy cho trẻ hắt hơi vào một khăn giấy hay khuỷu tay.  Ném khăn giấy vào thùng rác.  Rửa tay với xà phòng và nước hay 
dùng nước rửa tay có cồn.  Không sờ lên mặt. 
 

Rửa Tay  
Các học sinh nên rửa tay trước khi ra khỏi nhà và khi trở về nhà.  Tất cả các học sinh sẽ rửa tay thường 
xuyên hay dùng nước rửa tay có cồn tại trường.   

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.nedcc.org_free-2Dresources_preservation-2Dleaflets_3.-2Demergency-2Dmanagement_3.5-2Ddisinfecting-2Dbooks&d=DwMF-g&c=dZ07RdJTYc0QIsm4-cMiSA&r=Qjj2Qcsh8_Uiyl6zpV3AyeKBAPazPt81wN4EuHsth30&m=tEx-Gpki3H4FEEYzcPGrF9WRXc4Ec40duqdJaVPm4RY&s=AJibO_vswO8cTbGLcY2X7zV4Vvs3uliLb1JrXgiMcCM&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.nedcc.org_free-2Dresources_preservation-2Dleaflets_3.-2Demergency-2Dmanagement_3.5-2Ddisinfecting-2Dbooks&d=DwMF-g&c=dZ07RdJTYc0QIsm4-cMiSA&r=Qjj2Qcsh8_Uiyl6zpV3AyeKBAPazPt81wN4EuHsth30&m=tEx-Gpki3H4FEEYzcPGrF9WRXc4Ec40duqdJaVPm4RY&s=AJibO_vswO8cTbGLcY2X7zV4Vvs3uliLb1JrXgiMcCM&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.ala.org_alcts_preservationweek_resources_pandemic&d=DwMF-g&c=dZ07RdJTYc0QIsm4-cMiSA&r=Qjj2Qcsh8_Uiyl6zpV3AyeKBAPazPt81wN4EuHsth30&m=tEx-Gpki3H4FEEYzcPGrF9WRXc4Ec40duqdJaVPm4RY&s=G7am5rw7h5tv8mV36105hSN8hZ82C2ipSt5DM1w5SEc&e=
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
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Đeo Khẩu Trang tại Trường 
Các trẻ em nên đeo khẩu trang khi đến trường, trừ khi các bác sĩ nói không, hay trẻ không thể đeo để an 
toàn vì mức độ phát triển của cháu.  Giặt khẩu trang vải ở nhà mỗi ngày.  Khẩu trang cũng có sẵn tại 
trường nếu cần. 

 

Giãn Cách Xã Hội tại Trường  
Giữ khoảng cách ít nhất 6 feet từ người khác.  Không gian là cách tốt nhất để tránh lây lan COVID-19.  
Đừng tụ tập với các phụ huynh khác thành nhóm trong lúc đưa và đón học sinh.   

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
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Phụ Lục B – Hướng Dẫn Ở Nhà và Quay Lại Trường cho Học Sinh và Nhân Viên trong Đại Dịch 

COVID-19  

 

Những chính sách này dựa trên hướng dẫn sức khoẻ công cộng của CDC.  Để quay lại trường ngoài các 
hướng dẫn này, các học sinh phải nộp một giấy bác sĩ.  Liên lạc y tá trường con mình nếu quí vị có câu 
hỏi về việc quay lại trường sau khi bị bệnh.  
 

Ở Nhà Nếu: 
 

1. Giữ con mình ở nhà nếu cháu có bất kỳ triệu chứng sau đây:   
● Sốt hay ớn lạnh 
● Ho 
● Thở gấp hay khó thở 
● Mệt lả 
● Đau cơ hay cơ thể 
● Nhức đầu 

● Mới mất vị giác hay khứu giác 
● Đau họng 
● Nghẹt mũi hay chảy nước mũi 
● Buồn nôn hay ói mửa 
● Đi tiêu chảy

2. Ở nhà nếu cháu đã tiếp xúc với COVID-19 trong vòng 14 ngày qua 
● Được vị bác sĩ hay phòng y tế tư vấn tách riêng hay cách ly 
● Gần đây đã tiếp xúc gần gũi với người nhiễm COVID-19 - trong vòng 6 ft với người bị 

nhiễm ít nhất 15 phút 
● Đã được chẩn đoán bị COVID-19 
 

3. Ở nhà nếu cháu đã trở về từ chuyến du lịch bên ngoài Hoa Kỳ trong vòng 14 ngày qua 
 

 
Trở Lại Trường Khi 
 

1. Nếu cháu có bất kỳ triệu chứng, cháu có thể trở lại trường sau khi 
● Cháu đã có tối thiểu 24 giờ không bị sốt (mà không uống thuốc) 
VÀ 

● Các triệu chứng của cháu đã được cải thiện  
VÀ 

● Ít nhất đã qua 10 ngày kể từ ngày có triệu chứng đầu tiên xuất hiện 
 

2. Nếu cháu đã tiếp xúc với COVID-19, cháu có thể trở lại trường  
14 ngày sau ngày cuối cùng tiếp xúc gần gũi với người bị nhiễm 

 
3. Nếu cháu đã đi du lịch trong vòng 14 ngày, cháu có thể trở lại trường  

14 ngày sau khi cháu trở lại Cali 
 
Để trở lại trường ngoài những nguyên tắc này, học sinh phải mang theo giấy báo của bác sĩ. 
 
Trẻ em mắc các bệnh mãn tính không lây nhiễm không nên miễn trừ việc đi học.  Chẳng hạn như một trẻ 
có các triệu chứng dị ứng có thể bị nghẹt mũi, nhưng không phải là lý do để miễn trừ em đó đến trường.  
Vui lòng thông báo cho nhà trường nếu con quí vị mắc bệnh mãn tính như dị ứng, hen suyễn, hoặc 
chứng đau nửa đầu để tránh bị miễn trừ không cần thiết.  Bác sĩ có thể chẩn đoán một căn bệnh không 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
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phải COVID-19 và cung cấp giấy báo cho học sinh trở lại trường sớm hơn 10 ngày.  Nếu có thắc mắc về 
các trường hợp riêng lẻ, hãy liên hệ với y tá trường học hoặc các dịch vụ y tế của quí vị. 
 
Nguồn: 
Considerations for Schools. Updated May 19, 2020.  CDC 
Steps to prevent the spread of COVID-19 if you are sick.  CDC 
Quarantine and Isolation. CDC 

 

Phụ Lục C – Các Hướng Dẫn Kiểm Tra Sàng Lọc cho Tất Cả Mọi Người Vào Trong Trường 

Những thủ tục sàng lọc phổ cập của học sinh và nhân viên giảm thiểu việc truyền các bệnh nhiễm trùng 
bao gồm COVID-19 tại trường.   
 
Tất cả các học sinh và nhân viên nên được tầm soát trước khi đến trường, dùng bảng câu hỏi như 

 

Sàng Lọc tại Nhà – Câu Hỏi và Hướng Dẫn 
  

Bạn có bất kỳ triệu chứng nào trong số những triệu chứng này hôm nay hay trong vòng 14 ngày gần 

đây, mới xảy ra và không liên quan đến bất kỳ tình trạng nào đang xảy ra mà bạn đã từng hoặc thường 

xuyên gặp phải trước đây hoặc thường xuyên không (ví dụ như dị ứng theo mùa, đau nửa đầu, đau 

họng, tức ngực nhẹ mãn tính liên quan đến cảm lạnh thông thường, v.v.)? 
 

              
  

o   Có - ở nhà, xem hướng dẫn Những Yêu Cầu Ở Nhà và trở lại trường. 

o   Không – tiếp tục câu hỏi kế tiếp 

  

Bạn hiện đang uống một loại thuốc (có kê toa hoặc không) có thể ẩn hoặc che giấu các triệu chứng của 

COVID-19? 

o   Có - ở nhà, xem hướng dẫn Những Yêu Cầu Ở Nhà và trở lại trường. 

o   Không – tiếp tục câu hỏi kế tiếp 

 

Trong vòng 14 ngày qua bạn có tiếp xúc gần với bất kỳ ai bị chuẩn đoán với COVID-19 không? 

o   Có - ở nhà, xem hướng dẫn Những Yêu Cầu Ở Nhà và trở lại trường. 

o   Không – tiếp tục câu hỏi kế tiếp 

 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine-isolation.html
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Trong vòng 14 ngày qua bạn có trở về từ một quốc gia nào khác không?  

o   Có – ở nhà và cách ly 14 ngày từ ngày trở về 

O Không – tiếp tục 

  

 Nếu bạn trả lời “Không” cho tất cả các câu hỏi, bạn có thể đến trường. 

  

Nếu bạn đang ở nhà, hãy gọi cho nhà trường để thông báo cho họ lý do bạn vắng mặt, vui lòng bao gồm 

các triệu chứng của bạn nếu có. 

 

  
 
Tầm Soát Chủ Động Tại Trường 
 
Tất cả các học sinh và nhân viên vào trong trường phải được sàng lọc về bệnh. 
 
Bất kỳ học sinh hay nhân viên có thân nhiệt từ 100.4 độ trở lên, hay có bất kỳ dấu hiệu hay triệu chứng 
bệnh (xem Những Yêu Cầu Ở Nhà (Phụ lục B), nên quay về nhà. 
 
Các trường sẽ lập ra các địa điểm kiểm soát việc ra và vào trường để sàng lọc hiệu quả tất cả mọi người 
để đảm bảo họ hiểu và tuân theo các biện pháp ngừa bệnh.  Đăng bảng báo dễ nhìn thấy – nếu bạn bị 
bệnh, không đến trường, giãn cách, đeo khẩu trang, và các qui tắc vệ sinh tay. 
 
Các học sinh và nhân viên tiếp cận lối vào phải đeo khẩu trang.  Cung cấp khẩu trang cho những ai không 
có.  
 
Nếu có thể, phụ huynh/người giám hộ ở lại với học sinh trong lúc tiến hành sàng lọc, trong trường hợp 
học sinh không đủ khoẻ để đi học và cần trở về nhà.  Các học sinh sẽ đợi trong hàng với sự giãn cách xã 
hội.  Đặt những điểm được đánh dấu trên mặt đất để chỉ ra khoảng cách.  Đăng bảng báo – chỉ ra các 
triệu chứng đang được sàng lọc. 
 
 
Nhân viên sẽ sàng lọc một người 

- Đo thân nhiệt 
- Hỏi người đó có đáp ứng bất kỳ tiêu chuẩn nào trên biển báo 

 
Nếu nhiệt độ thấp hơn 100.4 độ, và người đó không có dấu hiệu hoặc triệu chứng của bệnh tật, và họ có 
biểu hiện tốt thì đi rửa tay và vào trong trường.   

● Nếu người đó có dấu hiệu bị bệnh, hãy đến khu vực cách ly được chỉ định để gọi phụ huynh hoặc 
người liên hệ khẩn cấp đến đón học sinh.  Nhân viên sẽ cung cấp hướng dẫn khi nào em đó có 
thể trở lại trường học theo Yêu cầu Ở nhà (Phụ lục B) 

● Nếu em đó xác nhận đã tiếp xúc gần gũi (trong vòng 6 ft hay ít nhất 15 phút) với một người mắc 
COVID-19, hãy gọi cho phụ huynh đến đón học sinh đó và khuyên họ liên hệ với bác sĩ để xác 
định nhu cầu xin xét nghiệm.  Khuyên học sinh cách ly trong 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc cuối 
cùng theo hướng dẫn của CDC 

● Nếu học sinh đã đi du lịch ra nước ngoài trong vòng 14 ngày, hãy gọi cho phụ huynh/người giám 
hộ của học sinh và quay về nhà cho đến khi em đó thực hiện đợt cách ly 14 ngày mà không có 
triệu chứng bệnh 
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● Nếu nhân viên không thể liên lạc được phụ huynh, học sinh đó phải bị cách ly trong “khu vực 
cách ly” riêng tuân theo Các Hướng Dẫn Chăm Sóc Trẻ Bị Bệnh (Phụ lục F) tại trường cho đến khi 
có thể liên lạc được phụ huynh. 

 
Nguồn: 

Opening Schools Guidelines. California Department of Education.  June 2020   

COVID-19 Health Services Recovery Plan Resource in Educational Settings, California School Nurse 
Organization. June 8, 2020. 
Considerations for Schools. Updated May 19, 2020,  CDC. 

Sacramento County 2020-2021 School Year Planning Guide.  Sacramento County Office of Education.  
June 2, 2020. 
Steps to prevent the spread of COVID-19 if you are sick.  CDC 

Quarantine and Isolation. CDC 
 
Travel Guidance:  
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/after-travel-precautions.html 
  

https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.c8h0kt41g930
https://drive.google.com/open?id=1yxOJt5mygELSPP8ypKF3xXS8OpNQJvto
https://drive.google.com/open?id=1Z63AZKDiXqh7GP_x-jatBE_AOfA-Y0Ql
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:3992dc54-dd11-463a-8c21-07e62250e5fb
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine-isolation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/after-travel-precautions.html
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Phụ Lục D – Hướng Dẫn Vệ Sinh Cá Nhân cho Học Sinh và Nhân Viên trong Đại Dịch COVID-19 
 

COVID-19 chủ yếu lây qua các giọt hô hấp được tống ra khi một người nói, hát, cười, ho, hay hắt hơi.  
Người ta cho rằng virus có thể lây lan sang bàn tay từ bề mặt bị ô nhiễm và rồi lan tới mũi, miệng, hay 
mắt gây nhiễm trùng.  Thực hành phòng ngừa cá nhân, chẳng hạn như rửa tay, đeo khẩu trang và cách 
thức ho/hắt hơi là những nguyên tắc quan trọng để giảm lây lan. (CDC) 
 
Rửa Tay Thường Xuyên 
Tất cả các học sinh và nhân viên cần rửa tay thường xuyên.  Nếu không có sẵn xà phòng và nước, dùng 
nước rửa tay có cồn.  Các hướng dẫn theo sau được đề nghị cho việc thiết lập tại trường.  
Rửa tay hay dùng nước rửa tay có cồn:  

- Khi đến trường  
- Trước khi ăn trưa 
- Trước khi rời khỏi trường 
- Khi vào trong một lớp học mới 
- Khi dùng nhà vệ sinh 
- Khi bẩn có thể nhìn thấy 
- Sau khi dùng khăn giấy, ho vào trong bàn tay 
- Khi về nhà 

*Cung cấp đào tạo tất cả các học sinh và nhân viên rửa tay hiệu quả và dùng chất rửa tay có cồn.  

Đeo Khẩu Trang 

Khẩu trang nên được tất cả các mọi người trong trường đeo trừ khi nó không được vị bác sĩ đề nghị hay 

nó không phù hợp mức độ phát triển của cá nhân.  

 
Khi nào bạn có thể tháo khẩu trang ra?  

● Trong khi ăn và duy trì giãn cách xã hội 
● Nếu một người bị khiếm thính và cần đọc môi của bạn (đề nghị sử dụng tấm chắn mặt) 

● Khi bạn không chia sẻ khu vực chung, phòng hoặc không gian kín với người khác 

● Khi ở ngoài trời nơi công cộng và có thể cách xa những người khác hơn sáu feet 

● Thay khẩu trang khi có thể sau các hoạt động này để giảm nguy cơ lây nhiễm 

*Cung cấp đào tạo tất cả các học sinh và nhân viên sử dụng phù hợp và mang khẩu trang. 

Khuyến khích Vệ Sinh Hô Hấp 

Tuân theo nghi thức ho/hắt hơi bao gồm dùng khăn giấy và khuỷu tay, dùng bảng báo, đào tạo, các bài 
học.  
 
Duy trì giãn cách với người khác ít nhất 6 feet. 
Giãn cách với người khác là cách thức tốt nhất để tránh tiếp xúc với dịch tiết từ đường hô hấp bị tống ra 
ngoài không khí khi người khác nói chuyện, ho, hay thở.    
 
Nguồn: 
Considerations for Schools. Updated May 19, 2020,  CDC. 
When and How to Wash Hands, CDC. 
Use of Face Coverings to Help Slow the Spread of COVID-19, CDC. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover-faq.html 

 

https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/etiquette/coughing_sneezing.html
https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/etiquette/coughing_sneezing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover-faq.html


 

 

(revised 8-14-2020) DRAFT                55 of 71 

 

Phụ Lục E -  Sơ Cứu, Thủ Tục Điều Dưỡng, Thuốc Thang và Các Nhu Cầu Mở 

Rộng Để Cách Ly Học Sinh Bị Bệnh 

 
Các tình huống sơ cứu, ở mức độ có thể, nên được học sinh xử lý và ở trong lớp học để ngăn chặn hội 
chứng văn phòng và có thể có sự lây nhiễm chéo.  Các đề nghị theo sau nên được thực hiện:  
 
Tất cả các lớp nên được cung cấp nguồn cung ứng sơ cứu cho những quan ngại nhỏ.  (ví dụ như vết sướt 
nhỏ, chảy máu cam, bị bọ cắn).  Các mục này có thể bao gồm băng dán, găng tay, gạc, xà phòng, giấy lau 
tay, v.v.  Trong phạm vi có thể, các học sinh tự chăm sóc.  Các học sinh không cảm thấy khoẻ sẽ đeo khẩu 
trang khi được gởi lên văn phòng.   

Các học sinh cần sơ cứu, thuốc thang, thủ tục uống thuốc, người bị bệnh, hay trước đây được chăm sóc 
tại văn phòng y tế sẽ cần phải được tách ra thành các khu vực được chỉ định để chăm sóc người khoẻ 
mạnh và chăm sóc người bệnh.  Khu vực chăm sóc người bệnh phải là một không gian riêng biệt được 
lập ra để giữ các học sinh có triệu chứng COVID-19 được tách biệt với các học sinh khoẻ mạnh.     
 

Khi các học sinh vào trong văn phòng với nhu cầu không có hẹn, nếu các em phàn nàn có triệu chứng bị 
bệnh, hỏi nếu chúng ở gần người bị COVID-19 hay có dấu hiệu và triệu chứng của COVID-19.  Nếu có, gởi 
chúng đến phòng biệt lập COVID-19 (phòng bị bệnh), gọi cho phụ huynh, và trả về nhà.  
 

Khu Vực Học Sinh Khoẻ Mạnh 
 

 Khu Vực Học Sinh Bị Bệnh 
Khu Vực Triệu Chứng COVID-19   

● Sơ cứu 
● Thuốc men 
● Chăm sóc tiểu đường 
● Chăm sóc bệnh suyễn 
● Dị ứng 
● Lo lắng 
● Động kinh 
● Đói 
● Hạnh kiểm 
● Mệt mỏi 

 

 ● Sốt (100.4 độ trở lên) 
● ho 
● thở gấp hay khó thở,  
● Mệt lả 
● Đau cơ hay đau cơ thể 
● Nhức đầu 
● Mới bị mất vị giác, khứu giác  
● Đau họng 
● Nghẹt mũi hay chảy nước mũi 
● Buồn nôn hay ói mửa, đi tiêu chảy. 

Đội ngũ nhân viên: một nhân viên được đào tạo 
hay y tá trường cung ứng việc chăm sóc.  
 
 

 Đội ngũ nhân viên: một nhân viên được đào tạo 
hay y tá trường tiếp cận và cung ứng việc chăm sóc.  
Nếu đây là một phòng cách ly, có thể cần thêm 
nhân viên để giám sát học sinh nếu không thể nhìn 
thấy bởi nhân viên cung ứng việc chăm sóc học sinh 
khoẻ mạnh.    
. 

PPE:  Nhân viên đưa ra việc chăm sóc sẽ đeo khẩu 
trang và sử dụng các biện pháp phòng ngừa tiêu 
chuẩn nếu có nguy cơ tiếp xúc với máu hay truyền 
dịch cơ thể.  

 PPE:   Nhân viên phải đeo găng tay, khẩu trang 
dùng một lần, tấm chắn mặt và bảo vệ mắt. 
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Yêu cầu phòng:  xem xét sử dụng văn phòng y tá 
hiện thời để thiết lập việc sơ cứu.   

○ Có bồn rửa, xà phòng, và giấy lau tay 
○ Tiếp cận được phòng vệ sinh 
○ Chỗ ngồi và ghế cho học sinh nghỉ ngơi 
○ Bàn, quầy, hay bàn học 
○ Thiết bị sơ cứu 
○ Thuốc men 
○ Thuốc men và thủ tục 
○ Máy điện toán hay laptop để truy cập IC 

để liên lạc phụ huynh 

 Yêu cầu phòng: xem xét sử dụng một phòng tách 
biệt hay di chuyển việc chăm sóc bệnh tới một 
phòng lớn mà có thể giãn cách các học sinh khoẻ 
mạnh và bị bệnh xa hơn 6ft và rào cản.  

○ Phòng phải thông thoáng tốt – 
mở cửa sổ và cửa ra vào 

○ Xem xét lập rào cản như tấm mi 
ca giữa nhân viên và học sinh bị 
bệnh 

○ Có bồn, xà phòng, và giấy lau tay. Có 
thể tiếp cận gần nhà vệ sinh 

○ Chỗ ngồi hay ghế cho học sinh chờ 
○ Điện thoại 
○ Bàn, quầy hay bàn học 
○ Máy điện toán hay laptop để truy cập IC 

để liên lạc phụ huynh 

Thiết bị vật tư:    
● Thiết bị sơ cứu 
● PPE – găng tay, khẩu trang 
● xà phòng, và giấy lau tay  
● Nước uống 
● Tấm phủ bằng giấy 
● Vật liệu khử trùng – phân giải và giấy lau 

tay 
 

 Nguồn vật tư: 
● PPE - găng tay, khẩu trang, tấm che mặt 
● Túi nôn 
● Nhiệt kế 
● Nước uống 
● xà phòng, và giấy lau tay  
● Vật liệu khử trùng – phân giải và giấy lau 

tay 
● Tấm phủ bằng giấy 

Thủ tục cho học sinh khoẻ mạnh: 
○ Học sinh phải rửa tay khi tới  
○ Cấp khẩu trang nếu học sinh không có 
○ Sử dụng biện pháp phòng ngừa tiêu 

chuẩn khi giúp các học sinh sơ cứu hay 
các thủ tục  

○ Khử trùng các bề mặt sau khi học sinh 
rời và trước khi được người khác dùng 

 Thủ Tục Học Sinh Bị Bệnh: 
○ Học sinh phải rửa tay khi tới 
○ Cấp khẩu trang phẫu thuật cho học sinh 

bị bệnh 
○ Sử dụng biện pháp phòng ngừa tiêu 

chuẩn khi giúp đỡ học sinh bị bệnh – 
cho việc nghi ngờ COVID-19, điều này 
bao gồm khẩu trang, tấm chắn mặt, và 
găng tay 

○ Cung ứng việc chăm sóc, giữ giãn cách 
càng xa và ít tiếp xúc càng nhiều càng 
tốt 

○ Hỏi nếu các em gần gũi với người bị 
COVID-19 hoặc có dấu hiệu hay triệu 
chứng của COVID-19 

○ Đo thân nhiệt.  Hỏi và xem tài liệu về 
bất kỳ triệu chứng 

https://drive.google.com/open?id=1FUTEu2Y2U8pIR1Bja7sLoQw7KKatPl37
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○ Gọi cho phụ huynh/người giám hộ đến 
đón ngay lập tức 

○ Nếu phụ huynh/người giám hộ không 
thể đón học sinh, xem xét các thủ tục 
sắp xếp chở về nhà 

○ Cung cấp cho phụ huynh/người giám hộ 
các hướng dẫn Ở Nhà/Khi Nào Quay Lại 
Trường (Phụ lục B) 

○ Khử trùng tất cả bề mặt sau khi học sinh 
rời và trước khi người khác dùng  

○ Nếu triệu chứng chỉ ra việc nghi ngờ bị 
COVID-19, liên lạc y tá trường hay dịch 
vụ y tế:  
○ Tuân theo Hướng Dẫn Bệnh Truyền 

Nhiễm để thông báo cho các dịch 
vụ y tế về việc có thể bùng phát 
bệnh truyền nhiễm 

 
 
 

 

  

https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.x4gxu6ad98b1
https://docs.google.com/document/d/1hV1pbbGeV5eX9YB4-4gq7J990aBkKGCuNUEVjLoz0-Q/edit#bookmark=id.x4gxu6ad98b1
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Phụ Lục F -  Hướng Dẫn để Chăm Sóc Các Học Sinh Bị Bệnh trong Đại Dịch COVID-19 
 
Các trường phải chuẩn bị chăm sóc các học sinh và nhân viên khi họ bị bệnh tại trường.  Do nguy cơ có 
thể truyền COVID-19 tới người khác, các cá nhân có triệu chứng bệnh phải được tách ra ngay lập tức tới 
một khu vực cách ly.  Các cá nhân bị bệnh nên về nhà hay tới cơ sở chăm sóc sức khoẻ tùy theo mức độ 
nghiêm trọng của triệu chứng. 
 
Các học sinh bị bệnh phải ở trong Khu Vực Cách Ly các Học Sinh Bị Bệnh (see Phụ Lục E) cho đến khi 
phụ huynh/người giám hộ đến đón.   

- Phòng phải được thông thoáng tốt – cửa sổ và cửa ra vào mở phía bên trái. 
- Duy trì giãn cách với người khác ít nhất 6 ft  
- Người bệnh phải đeo khẩu trang dùng một lần. 
- Nhân viên phải sử dụng các biện pháp phòng ngừa tiêu chuẩn về COVID-19 khi giúp đỡ các học 

sinh bị bệnh 
o Đeo khẩu trang dùng một lần, tấm chắn mặt, và găng tay 
o Duy trì giãn cách càng xa và giới hạn việc tiếp xúc có thể. 

 
Cung cấp cho phụ huynh/người giám hộ các hướng dẫn Yêu Cầu Ở Nhà và Khi Nào Trở Lại Trường. 

Nếu phụ huynh/người giám hộ không thể đón học sinh, xem xét các thủ tục sắp xếp chở về nhà. 

Khử trùng các bề mặt sau khi học sinh rời và trước khi người khác sử dụng.   

Nếu nghi ngờ COVID-19 thực hiện theo Hướng Dẫn Bệnh Truyền Nhiễm (Appendix Z) để thông báo cho 
các dịch vụ y tế về việc có thể bùng phát bệnh truyền nhiễm. 

 
 
Nguồn: 

Opening Schools Guidelines. California Department of Education.  June 2020   
COVID-19 Health Services Recovery Plan Resource in Educational Settings, California School Nurse 
Organization. June 8, 2020. 
Considerations for Schools. Updated May 19, 2020, CDC. 

When and How to Wash Hands, CDC. 

Use of Face Coverings to Help Slow the Spread of COVID-19, CDC. 

Sacramento County 2020-2021 School Year Planning Guide.  Sacramento County Office of Education.  
June 2, 2020. 

 

  

https://drive.google.com/open?id=1EPEczycpDFXv01w0zSrcw_UnrGfvz86X
https://drive.google.com/open?id=1Bv7AzNG8eN91nQyNCGfBCbuY3HROvim6
https://drive.google.com/open?id=1yxOJt5mygELSPP8ypKF3xXS8OpNQJvto
https://drive.google.com/open?id=1Z63AZKDiXqh7GP_x-jatBE_AOfA-Y0Ql
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:3992dc54-dd11-463a-8c21-07e62250e5fb
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Phụ Lục G  - Đào Tạo cho Nhân Viên, Phụ Huynh, và Học Sinh 

 

Đào Tạo Nhân Viên 

● Cơ sở lý luận cho các hướng dẫn của học khu  

● Sự sàng lọc và khi nào ở nhà 

● Các hướng dẫn giãn cách xã hội và tầm quan trọng của nó  

● Sử dụng khẩu trang 

● Thực hành sàng lọc 

● Xác định triệu chứng COVID-19 và điều gì để làm  

● Đào tạo việc vệ sinh và khử trùng 

● Chống bắt nạt, chống phân biệt chủng tộc,  

● Nguồn, quản lý căng thẳng, sức khoẻ tâm thần, tự chăm sóc 

 

Đào Tạo Học Sinh 

● Covid-19 là gì 

● Tự sàng lọc và khi nào ở nhà. 

● Các biện pháp phòng ngừa chúng ta đang lấy và tại sao – các hướng dẫn việc giãn cách, đeo 

khẩu trang, rửa tay, những yêu cầu ở nhà. 

● Cách thức rửa tay 

● Cách thức sử dụng khẩu trang. 

● 6 feet là gì 

● Vệ sinh không gian của các em 

● Chống bắt nạt, chống phân biệt chủng tộc,  

● Nguồn, quản lý căng thẳng, sức khoẻ tâm thần, tự chăm sóc 

 

Đào Tạo Phụ Huynh/Người Giám Hộ 

● COVID-19 là gì 

● Cơ sở lý luận cho các hướng dẫn của học khu 

● Tự sàng lọc.  Khi nào giữ học sinh ở nhà nếu chúng bị bệnh và khoảng thời gian chúng phải ở 

nhà.   

● Đo và giám sát thân nhiệt ở nhà. 

● Biện pháp vệ sinh – giãn cách, khẩu trang, rửa tay 

● Cần tin tức liên lạc chính xác và nhiều thông tin liên lạc khẩn cấp 

● Tầm quan trọng của việc đến trường thật nhanh để đón con mình, nếu được gọi 

● Chống bắt nạt, chống phân biệt chủng tộc,  

● Nguồn, quản lý căng thẳng, sức khoẻ tâm thần, tự chăm sóc 
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Phụ Lục H – Những Đề Nghị cho việc Thiết Kế Lớp Học  

 

Để giảm thiểu sự lây lan COVID-19 tại trường, chúng tôi sẽ áp dụng việc kết hợp các biện pháp ngăn 

ngừa sự lây lan COVID-19 và sự bùng phát truyền nhiễm theo chuỗi.  Mỗi không gian và nhóm trẻ em sẽ 

khác nhau, ý tưởng là để giảm thiểu nguy cơ truyền nhiễm bằng việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa 

cơ bản này. 

 

    

Giãn Cách Xã Hội Rửa Tay và Lau Chùi Bề 
Mặt Thường Sờ Nắm 

Nhiều 

Khẩu Trang Nghi Thức Ho/Hắt Hơi 

Sắp xếp lại khoảng cách bàn 
học và chỗ ngồi chung để tối 
đa không gian (6ft) giữa các 
người tham gia và ở phía 
trước phòng.  Sử dụng 
phương pháp trực quan để 
giúp giao tiếp khoảng cách 
đúng (ví dụ như hula hoop, 
dán keo lên thảm, sải tay). 

Sáng tạo lộ trình rửa tay hay 
nước rửa tay khô có cồn khi 
vào lớp.  Đặt các chai rửa tay 
khô có cồn trước cửa lớp.   

Đeo khẩu trang làm mẫu 
trong lớp.  Cung cấp tiếp cận 
khẩu trang tại cửa lớp.  
 
 
 

Có sẵn khăn giấy lau mặt 
trong lớp, hay gói khăn giấy 
trong một bọc cho mỗi học 
sinh. 

Quay bàn học theo cùng một 
hướng (thay vì quay mặt về 
phía lẫn nhau) để giảm sự 
truyền nhiễm gây ra từ các 
giọt chứa virus (ví dụ như khi 
nói, ho, hắt hơi).   

Cho phép thời gian rửa tay 
hay dùng nước rửa tay khô 
có cồn trước khi ăn và khi 
quay lại lớp. 

Trang trí khẩu trang như một 
hoạt động trong lớp. 
 
. 

Treo áp phích Che Lại Khi Ho, 
Rửa Tay, Ở Nhà Nếu Bạn bị 
bệnh ở trong phòng của 
mình. 

Đưa nhân viên vào từng lớp 
thay vì luân phiên trẻ thông 
qua một không gian chung. 
 
Cân nhắc việc ăn trưa trong 
lớp. 

Tránh nguồn cung ứng vật tư 
cộng đồng nếu có thể.  Nếu 
cần phải dùng chung, cân 
nhắc dùng các thùng được 
chỉ định cho các vật tư sạch 
và đã qua sử dụng. Nguồn 
vật tư cộng đồng được coi là 
cảm ứng cao và cần vệ sinh 
thường xuyên. 

Đảm bảo các học sinh lớp 3-
12 đeo khẩu trang.  Để nghị 
các học sinh lớp TK-2 đeo 
khẩu trang.  Xem xét cách 
thức đeo vào và tháo ra.  
Khuyến cáo học sinh càng 
tránh sờ tay lên mặt càng 
nhiều càng tốt.  
 

Có sẵn thùng rác mở trong 
lớp, hay túi rác tại mỗi bàn 
học sinh để giảm việc học 
sinh phải đi bộ xung quanh 
lớp. 

Mở cửa sổ và cửa ra vào để 
tăng cường thông thoáng.   

Đưa cho học sinh đồ chơi 
fidget riêng, hay tạo không 
gian bình tĩnh riêng thay vì 
một hộp fidget hay không 
gian lớp học ngoài giờ 

Treo các bức tranh của học 
sinh và nhân viên có đeo 
khẩu trang hay không có.  

Chiếu các video dạy nghi 
thức ho/hắt hơi và rửa tay 
đúng cách. 

Bất cứ khi nào có thể, tổ 
chức lớp học ngoài trời, và 
khuyến khích người  

Không chia xẻ thiết bị giữa 
nhân viên, tình nguyện viên, 
và người tham gia khi có thể. 

Đối với công việc nhóm, các 
học sinh nhóm tương tác 
qua thiết bị điện tử để giảm 

Xem xét các cách để tiện lợi 
cho nhu cầu của trẻ và gia 
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tham gia giãn cách.  việc học sinh di chuyển xung 
quanh lớp. 

đình có nguy cơ bị bệnh 
nặng do COVID-19.   

Dùng tín hiệu trực quan để 
minh hoạ giãn cách xã hội 
(điểm/đánh dấu khoảng 
cách).   

Không cho phép học sinh 
mang đồ chơi hay các vật 
dụng cá nhân tới trường.  
Tránh chia xẻ thiết bị điện 
tử, đồ chơi, sách, và các trò 
chơi khác và dụng cụ học 
tập. 

Phát triển hệ thống để học 
sinh thể hiện sự thất vọng 
hay cảm xúc (ví dụ như desk 
cards, email, v.v.) vì các biểu 
hiện trên khuôn mặt khó có 
thể nhận ra trong khi đeo 
khẩu trang.  

Tìm các dấu hiệu bệnh của 
học sinh hay nhân viên có 
thể nhìn thấy.  Gởi các học 
sinh bị bệnh lên văn phòng. 

Dùng các phương tiện trực 
quan (ví dụ như băng dán 
tranh, nhãn dán) để minh 
hoạ luồng giao thông và 
khoảng cách phù hợp để hỗ 
trợ cho giãn cách xã hội.   

Giữ đồ đạc của trẻ tách biệt 
với đồ người khác và trong 
thùng chứa, hình khối, hay 
khu vực có dãn nhãn riêng.  
Để ba lô/áo khoác tại bàn 
học. 

Khẩu Trang Vải Cho Trẻ 
trong giai đoạn COVID-19 

Giới hạn tình nguyện viên 
đến lớp. 

Cho phép trẻ em luân phiên 
ngồi và đứng tại bàn thay vì 
đi xung quanh phòng.  
Khuyến khích việc căng cơ. 

Đảm bảo nguồn vật tư đầy 
đủ để giảm thiểu việc chia xẻ 
vật tư cảm ứng ở mức độ có 
thể, chỉ định vật tư cho từng 
học sinh, hay giới hạn sử 
dụng vật tư và thiết bị của 
một nhóm trẻ em cùng lúc 
và vệ sinh và khử trùng sau 
khi mỗi lần sử dụng.  

  

Xem xét việc sử dụng các 
tông bìa cứng “văn phòng” 
như một tấm chắn giữa các 
học sinh. 

Lau các bề mặt các học sinh 
dùng chung. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/chest-lungs/Pages/Cloth-Face-Coverings-for-Children-During-COVID-19.aspx
https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/chest-lungs/Pages/Cloth-Face-Coverings-for-Children-During-COVID-19.aspx
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Phụ Lục I – Rửa Tay: Ý Tưởng Tạo Thói Quen cho Giáo Viên 

 

Khi dạy rửa tay, thực hiện khái niệm về cộng đồng lớp, bảo vệ và quan tâm lẫn nhau.  Chiếu video để dạy 
và minh hoạ việc rửa tay.  Thực hành tự rửa tay.  
 
Video cho trẻ em nhỏ:  CDC - Wash Your Hands!  30 giây  
Video cho trẻ em lớn tuổi hơn: CDC -Fight Germs, Wash Your Hands!  3 phút 
Nguồn lớp học để dạy việc rửa tay:  Minnesota Dept of Health  
 

Thói Quen Rửa Tay: Dạy Các Học Sinh Nhỏ   

Rửa tay đúng cách, đặc biệt cho các học sinh nhỏ, có thể đang thử thách.  Xây dựng thói quen thường 

xuyên tại cửa lớp vào lúc bắt đầu một ngày, sau giờ nghỉ và trước bữa ăn trưa giúp cho các học sinh và 

nhân viên khoẻ mạnh trong khi đảm bảo việc rửa tay thì kéo dài đủ lâu để loại trừ vi trùng có trên tay.  

Tham gia là những người giúp (nếu muốn) để giúp cho điều này trở thành một hoạt động cộng đồng 

nhằm bảo vệ bản thân, cũng như bảo vệ các bạn học trong lớp và giáo viên. 

Nguồn vật tư: 

o   bình xịt với nước sạch 

o   Xà phòng bơm tay được Học khu phê duyệt 

o   Giấy lau tay và kẹp 

o   3-4 người giúp học sinh (trước hết rửa tay, rồi đeo khẩu trang ) 
 

Thủ Tục:   
1. Khi xếp hàng vào lớp (trong khi đảm bảo giữ giãn cách đúng) 

a. Người giúp 1 dùng bình xịt để xịt ước tay học sinh trong khi xếp hàng 
b. Người giúp 2 đổ một lượng nhỏ xà phòng lên bàn tay ướt 
c. Học sinh chà xát hai bàn tay và bắt đầu đếm tới 20 hoặc hát thì thầm bài Happy Birthday 

(tự giữ yên lặng) hoặc đọc qua mẫu tự ABC khi tiến chậm về phía bồn rửa tay.  
2. Học sinh xả nước sau 20 giây và chà xát mạnh. 
3. Người giúp 3 cung cấp giấy lau tay (bằng kẹp sạch –thực hành kỹ năng tứ chi ) 
4. Người giúp 4 đảm bảo giấy lau tay được bỏ đúng chỗ sau khi dùng. 

  
Thói Quen Rửa Tay: Ý Tưởng cho Các Phòng không có Bồn Rửa 
Cho các phòng không có bồn rửa, quí vị có thể cho các học sinh dùng tiến trình tương tự như ở trên tại 
một bồn rửa gần lớp học.  Nếu không thể, dùng nước rửa tay khô có cồn với hơn 60% độ cồn. 
  
Vật Tư:  Nước Rửa Tay Khô Có Cồn hơn 60% độ cồn được bơm vào nhiều chai  
 
Thủ Tục:  

1. Học sinh xếp hàng vào lớp theo qui trình giãn cách 6 ft. 
2. Các người giúp với nước rửa tay khô có cồn bơm một lượng nhỏ bằng đồng tiền 10 xu vào lòng 

bàn tay của học sinh 
3. Học sinh chà xát hai tay để chắc đã làm ướt hoàn toàn các phần của bàn tay, từ đỉnh cho đến 

giữa các ngón tay. 
 
 

 

https://youtu.be/qJG72sycQB8
https://youtu.be/eZw4Ga3jg3E
https://www.health.state.mn.us/people/handhygiene/curricula/index.html
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Phụ Lục G – Kế Hoạch Chủng Ngừa & Chích Ngừa Cúm 
  

Các cơ quan giáo dục của Cali là nơi học của 6.3 triệu trẻ em và chiếm 15% dân số của Cali.  Việc tiêm 

chủng tại trường đã được chứng minh là biện pháp hữu hiệu trong việc tiêm chủng số lượng lớn trẻ em 

và thanh thiếu niên.  Khi có sẵn vắc xin COVID-19, học khu sẽ phối hợp với Phòng Y Tế Công Cộng Quận 

Hạt Sacramento để cung cấp việc tiêm chủng.  Tại các quận hạt khắp Cali, nơi các y tá trường đã tiêm 

chủng vắc xin ngừa cúm, điều này đã được chứng minh việc giảm thiểu vấn đề nhập viện nhi đồng và gia 

tăng chỉ số chuyên cần của học sinh khi so sánh với các quận hạt khác nơi các dịch vụ như vậy thì không 

có sẵn.    

 

Các quan chức y tế công cộng đặc biệt đề nghị rằng tất cả học sinh và nhân viên được chủng ngừa vào 

mùa thu để chống lại bệnh cúm để giúp 

● Giảm các bệnh không thể phân biệt được với COVID19 và do đó sẽ kích hoạt các biện pháp rộng 

rãi từ trường và cơ quan y tế công cộng 

● Bảo vệ cộng đồng trường 

● Giảm nhu cầu về các cơ sở chăm sóc sức khỏe 
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Phụ Lục Z  

Thủ Tục Cho Các Ca Nhiễm COVID-19 trong Cộng đồng SCUSD 
  

 

Khi chờ đợi vắc xin và phát đồ điều trị, chúng ta phải làm việc cùng nhau để giảm thiểu rủi ro trong cộng 
đồng, trong khi vẫn giáo dục và hỗ trợ sức khỏe và sự lành mạnh cho học sinh và nhân viên của mình.  
Để giúp ngăn chặn sự lây lan của COVID-10 trong cộng đồng, các Y tá Trường của Học Khu Sac sẽ hỗ trợ 
SCPH theo dõi các bệnh truyền nhiễm trong học khu.  Ưu tiên cao nhất của chúng tôi là bảo vệ sự an 
toàn cho học sinh và nhân viên.  Dưới đây là các hướng dẫn hành động cần được tuân thủ đối với một 
người bị nghi ngờ hoặc được xác nhận mắc bệnh COVID-19.  Các hướng dẫn này được phát triển với 
hướng dẫn được ban hành gần đây nhất của tiểu bang vào ngày 17 tháng 7 năm 2020. 

Xác Định 
 
Ca Nhiễm: một ai đã xét nghiệm dương tính với COVID-19 (SARS-CoV-2). 
 
Tiếp Xúc Gần Gũi:   một người đã gần khoảng 6 feet trong vòng 15 phút hoặc hơn, với một người có 
COVID-19 trong thời gian người đó bị lây nhiễm (có hoặc không đeo khẩu trang.)  Thời gian người đó bị 
lây nhiễm là 2 ngày trước khi có các triệu chứng bắt đầu, cho đến cuối thời kỳ cách ly của họ.  Trong một 
số trường hợp ở trường, có thể khó xác định liệu các cá nhân đã đáp ứng các tiêu chuẩn này hay chưa.  
Toàn bộ nhóm, lớp học hoặc nhóm khác có thể được coi là những người tiếp xúc gần gũi, đặc biệt nếu 
mọi người đã dành thời gian ở cùng nhau trong phòng. 
 
Các cá nhân đã tiếp xúc với người “tiếp xúc gần gũi” không phải cách ly và có thể tiếp tục đến làm việc.  
Ví dụ như nếu một nhân viên không có triệu chứng gọi cho cấp trên của họ và thông báo rằng họ được 
yêu cầu ở nhà vì họ là người tiếp xúc gần với một ca nhiễm đã được xác nhận, các mối liên hệ mà họ có 
tại nơi làm việc thì không được coi là tiếp xúc và không phải thực hiện bất kỳ biện pháp phòng ngừa đặc 
biệt nào.  Họ nên được phép tiếp tục làm việc.  
 
Nhóm Cohort:  một nhóm ổn định với số lượng thành viên nhất định ở cùng nhau hay làm việc cùng 

nhau và hạn chế tiếp xúc với người hay nhóm khác.   

 
Thông Tin Giao Tiếp:  Tuyên bố công khai qua email hoặc thư để cung cấp cho cộng đồng về các trường 
hợp phơi nhiễm đã biết khi một trường hợp đã có mặt tại địa điểm làm việc.  Những giao tiếp này nhằm 
mục đích tư vấn cho cộng đồng về những rủi ro tiềm ẩn, thông báo cho cộng đồng về các hành động của 
học khu, cung cấp thông tin liên hệ cho các Dịch vụ Y tế và tuân thủ các hướng dẫn sức khỏe cộng đồng. 
 
Cách Ly: Khoảng thời gian 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc cuối cùng mà người đó phải ở nhà, tách biệt với 
những người khác và tuân theo các biện pháp phòng ngừa khác.  Tham khảo Lệnh và Hướng Dẫn  cách ly 
tại nhà của Quận Hạt Sacramento.   
 
Tách Biệt: Một thời gian người bị nghi ngờ hoặc xác nhận nhiễm COVID-19 phải ở nhà, tách biệt với 
những người khác và tuân theo các biện pháp phòng ngừa khác.  Việc cách ly kết thúc sau khi các triệu 
chứng của người đó được cải thiện, ít nhất 24 giờ hết sốt và ít nhất 10 ngày kể từ ngày các triệu chứng 
của họ bắt đầu.  Tham khảo Lệnh và Hướng Dẫn  cách ly tại nhà của Quận Hạt Sacramento. 
 

https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/ME-COVID19QuarantineOrder.pdf
https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/GD-HomeQuarantineGuidance.pdf
https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/ME-COVID19QuarantineOrder.pdf
https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/GD-HomeQuarantineGuidance.pdf
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Các Triệu Chứng COVID-19:  

● Sốt hay Ớn lạnh     

● Ho 

● Thở gấp hay khó thở 

● Mệt lả 

● Đau cơ hay cơ thể 

● Nhức đầu 

● Mới mất vị giác và thính giác 

● Đau họng 

● Nghẹt mũi hay sổ mũi 
● Buồn nôn hay ói mửa 

● Tiêu chảy 

 
Các Thủ Tục Báo Cáo COVID-19 – Nhân Viên SCUSD 
*bao gồm các đối tác cộng đồng hoặc nhà thầu làm việc tại cơ sở học khu 

Đối với bất kỳ nhân viên nào báo cáo nghi ngờ hoặc xác nhận bệnh COVID-19 hoặc tiếp xúc với một 
trường hợp đã xác nhận mắc bệnh COVID-19, nhân viên và/hoặc người giám sát phải: 

 
● Tư vấn nhân viên ở nhà cho đến khi được Dịch Vu Y Tế hay SCPH tư vấn 
● Liên lạc Dịch Vụ Y Tế để được hướng dẫn và theo dõi bệnh truyền nhiếm 

- Paula Kuhlman, Lead School Nurse — (916) 643-9150; cell: (916) 320-1538                                              
email:  paula-kuhlman@scusd.edu 

- Victoria Flores, Director III, Student Support and Health Services — (916) 643-9144; cell: 
(916) 752-3643 email:  victoria-flores@scusd.edu 

- Rebecca Wall, Health Services Technician — (916) 643-7963; cell (916) 826-3513                                   
email:  rebecca-wall@scusd.edu 

- Health Services Main Line — (916) 643-9412 
- *Health Services will request that the employee provide documentation, a medical note, 

public health notice, or test results  
● Điều tra bất kỳ bệnh COVID-19 nào và xác định xem có bất kỳ yếu tố nào liên quan đến trường 

đã có thể góp phần gây nguy cơ phơi nhiễm hay không.  Đảm bảo nhân viên và học sinh tuân 
theo các biện pháp giảm thiểu sức khỏe cộng đồng.  Cập nhật, sửa đổi hoặc cung cấp huấn luyện 
thêm về các thủ tục để ngăn ngừa các ca nhiễm khác 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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Tình huống Hành Động Giao tiếp 

#1 Một nhân viên có triệu 
chứng COVID-19 

● Đưa nhân viên về nhà ngay lập tức nếu ở nơi 
làm việc.  Nếu làm việc từ xa, khuyên họ không 
đến nơi làm việc 

● Đề nghị họ liên hệ với bác sĩ để xác định nhu 
cầu và thời gian xét nghiệm 

o Nếu xét nghiệm dương tính, tuântheo 
các bước được nêu trong #3 

● Giới thiệu họ về Những Yêu Cầu ở Nhà và Trở 
Lại Trường  
 

● Nếu có 10% số học sinh một lớp hay 25% số học 
sinh một trường (hoặc một nhóm nhân viên) 
đang có triệu chứng tương tự SCPH sẽ được tư 
vấn và SCUSD sẽ tuân theo các hướng dẫn được 
cung cấp  

 
TRỞ LẠI LÀM VIỆC 

● Nhân viên có thể trở lại làm việc khi: 
o Tối thiểu 24 giờ không còn sốt VÀ 

o Triệu chứng đã được cải thiện  VÀ 

o Tối thiểu 10 ngày kể từ ngày có triệu 
chứng đầu tiên xuất hiện. 
HAY 

o Xét nghiệm âm tính COVID-19 VÀ 

o Nhân viên được bác sĩ cho phép trở lại 
làm việc 

 
● Nơi làm việc/trường/lớp học mở cửa 

Không cần liên lạc 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCPH sẽ được tư vấn 
và có thể đưa ra 
thông báo dựa trên 
hướng dẫn của họ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#2 Tiếp xúc gần gũi: Một 
nhân viên đã tiếp xúc 
gần gũi với một trường 
hợp COVID-19 đã được 
xác nhận  
 

● Đưa nhân viên về nhà ngay lập tức nếu ở nơi 
làm việc.  Nếu làm việc từ xa, hãy khuyên họ 
không đến nơi làm việc 

● Đảm bảo khử trùng định kỳ được thực hiện 
● Dịch vụ Y tế sẽ yêu cầu tài liệu cho thấy kết quả 

dương tính.  Trường hợp, bác sĩ của trường 
hợp hoặc Quận Hạt Sac có thể cung cấp thông 
tin này.  Nhân viên có thể gọi 916-875-5881 
hoặc gửi email đến HHS-
PublicHealth@saccounty.net 

● Nhân viên phải tự cách ly. Cung cấp Lệnh cách 
ly và Hướng dẫn 

● Đề nghị họ liên hệ với bác sĩ để xác định nhu 
cầu và thời gian xét nghiệm. 

Xem xét trao đổi 
bằng lời nói hoặc 
bằng văn bản cho các 
thành viên của cộng 
đồng SCUSD về sự 
liên lạc chặt chẽ với 
COVID-19, nếu nhân 
viên đã báo cáo làm 
việc 
 

https://www.scusd.edu/sites/main/files/file-attachments/070720_returntohealth_appendixb.pdf
https://www.scusd.edu/sites/main/files/file-attachments/070720_returntohealth_appendixb.pdf
https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/ME-COVID19QuarantineOrder.pdf
https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/GD-HomeQuarantineGuidance.pdf
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● Nơi làm việc/trường học/lớp học vẫn mở 

 
TRỞ LẠI LÀM VIỆC 

● Nhân viên có thể trở lại làm việc trong vòng 14 
ngày kể từ ngày họ tiếp xúc gần gũi với trường 
hợp 

○ Nhân viên khác không cần tự cách ly - 
chỉ những người Tiếp Xúc Gần Gũi mới 
phải tự cách ly 

○ Liên hệ của người tiếp xúc không cần 
tự cách ly 

○ Nếu nhân viên là người chăm sóc hoặc 
không thể tách ra khỏi người bị, họ cần 
tự cách ly trong 14 ngày sau khi người 
bị chấm dứt cách ly tại nhà. Ví dụ như 
nếu con của nhân viên là người bị, 
nhân viên phải cách ly sau khi con của 
họ hồi phục và được phóng thích, cộng 
thêm 14 ngày nữa sẽ là 21 ngày hoặc 
hơn 
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#3 Một nhân viên được 
xác nhận nhiễm COVID-
19 (trường hợp) 
 

● Đưa nhân viên về nhà ngay lập tức nếu ở nơi 
làm việc.  Nếu làm việc từ xa, khuyên họ không 
đến nơi làm việc 

● Nếu nhân viên đã đến nơi làm việc trong vòng 7 
ngày qua, tạm thời đóng cửa khu vực mà nhân 
viên đã làm việc.  Sau khi khu vực được khử 
trùng, có thể được mở lại 

● Nhận giấy tờ về trường hợp dương tính 
● Báo cáo trường hợp dương tính và tham khảo ý 

kiến với SCPH 

● Nhân viên phải tự cách ly. Cung cấp cách ly theo 
Lệnh và Hướng dẫn 

● Phối hợp với SCPH, tiến hành theo dõi các bệnh 
lây truyền qua đường tiếp xúc để xác định 
Trường Hợp Tiếp xúc gần gũi trong SCUSD 

● Những nhân viên đã Tiếp xúc gần gũi với vụ 
việc cần tuân theo quy trình dưới, “# 2.  Một 
nhân viên đã Tiếp xúc gần gũi” với trường hợp 
cần tự cách ly trong 14 ngày.  Nhân viên không 
Tiếp xúc gần gũi với trường hợp này không cần 
phải cách ly hoặc làm xét nghiệm 

o Trong một số tình huống ở trường, có 
thể khó xác định xem các cá nhân có 
đáp ứng tiêu chuẩn này hay không và 
toàn bộ nhóm, lớp học hoặc nhóm khác 
có thể cần được xem xét việc tiếp xúc, 
đặc biệt nếu mọi người đã có thời gian 
ở cùng nhau bên trong phòng 

● Nơi làm việc/Trường học có thể vẫn mở.  Nếu 
nhân viên đang báo cáo làm việc và là một phần 
của lớp/nhóm, thì lớp học/nhóm này sẽ bị đóng 
cửa.  Các cá nhân có thể là một phần của một số 
lớp học.  Quyết định đóng cửa lớp học, nhóm, 
trường học hoặc nơi làm việc phụ thuộc vào các 
yếu tố riêng của từng trường hợp và mức độ lây 
nhiễm trong cộng đồng, và sẽ được thực hiện 
cùng với Phòng Y tế Công cộng Quận Hạt 
Sacramento 

 
 

TRỞ LẠI LÀM VIỆC 
● Nếu nhân viên gặp các triệu chứng thì họ có thể 

quay lại nơi làm việc sớm nhất 
o Ít nhất 24 giờ không bị sốt VÀ 

o Triệu chứng được cải thiện VÀ 

o Ít nhất 10 ngày kể từ khi các triệu chứng 
lần đầu xuất hiện 

Nếu nhân viên đã báo 
cáo đến nơi làm việc 
trong khi bị nhiễm, 
một thông báo bằng 
văn bản hoặc bằng lời 
nói sẽ được gửi để 
cảnh báo cộng đồng 
SCUSD về trường hợp 
COVID-19 đã được 
xác nhận và các hành 
động của học khu 

 

https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/ME-COVID19QuarantineOrder.pdf
https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/GD-HomeQuarantineGuidance.pdf


 

 

(revised 8-14-2020) DRAFT                69 of 71 

 

● Nếu nhân viên KHÔNG CÓ triệu chứng họ có thể 
trở lại làm việc sớm nhất 

o Ít nhất qua 10 ngày kể từ ngày xét 
nghiệm VÀ  

o Họ không có triệu chứng kể từ ngày đã 
xét nghiệm 

 

 
Các Thủ Tục để Báo Cáo COVID-19 – Các Học Sinh SCUSD 
Đối với bất kỳ học sinh nào bị nghi ngờ hoặc được xác nhận mắc bệnh COVID-19 hoặc tiếp xúc với một 
trường hợp đã xác nhận mắc bệnh COVID-19, phụ huynh/người giám hộ phải thông báo cho nhà trường. 
 
Nhà trường phải:  

● Tư vấn cho học sinh ở nhà theo Yêu cầu Ở nhà (Phụ lục B) cho đến khi được Dịch vụ Y tế hoặc 
SCPH tư vấn thêm 

● Liên lạc Dịch vụ Y Tế để được hướng dẫn và theo dõi các bệnh truyền nhiễm:  
- Paula Kuhlman, Lead School Nurse — (916) 643-9150; cell: (916) 320-1538                                              

email:  paula-kuhlman@scusd.edu 
- Victoria Flores, Director III, Student Support and Health Services — (916) 643-9144; cell: 

(916) 752-3643 email:  victoria-flores@scusd.edu 
- Rebecca Wall, Health Services Technician — (916) 643-7963; cell (916) 826-3513                                   

email:  rebecca-wall@scusd.edu 
- Health Services Main Line — (916) 643-9412 
- *Dịch vụ Y Tế sẽ yêu cầu học sinh cung cấp tài liệu, ghi chú y tế, thông báo sức khoẻ 

cộng đồng, hay kết quả xét nghiệm  
● Điều tra bất kỳ bệnh COVID-19 nào và xác định xem có bất kỳ yếu tố nào liên quan đến trường 

đã có thể góp phần gây nguy cơ phơi nhiễm hay không.  Đảm bảo nhân viên và học sinh tuân 
theo các biện pháp giảm thiểu sức khỏe cộng đồng.  Cập nhật, sửa đổi hoặc cung cấp huấn luyện 
thêm về các thủ tục để ngăn ngừa các ca nhiễm khác 
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Tình huống Hành động Liên Lạc 

#1 Một học sinh có triệu 
chứng COVID-19 

● Trả học sinh về nhà ngay lập tức nếu ở trường. 
Nếu ở nhà, khuyên họ không đến trường 

● Nếu học sinh đang tham gia học tập từ xa, 
khuyên cháu không nên đến trường 

● Khuyến nghị phụ huynh/người giám hộ liên hệ 
với bác sĩ của cháu để xác định nhu cầu và thời 
gian xét nghiệm 
       o Nếu kết quả dương tính, hãy làm theo các 
bước nêu trong # 3 

● Giới thiệu cháu làm theo Những Yêu Cầu ở Nhà  
● Nếu 10% lớp học hoặc 25% trường học (hoặc 

một nhóm học sinh) gặp các triệu chứng tương 
tự, SCPH sẽ được tư vấn và SCUSD sẽ thực hiện 
theo bất kỳ hướng dẫn nào được cung cấp 

 
TRỞ LẠI TRƯỜNG 

● Học sinh có thể trở lại trường khi: 
o Tối thiểu 24 giờ không còn sốt VÀ 

o Triệu chứng đã được cải thiện  VÀ 

o Tối thiểu 10 ngày kể từ ngày có triệu 
chứng đầu tiên xuất hiện. 
HAY 

o Xét nghiệm âm tính COVID-19 VÀ 

o Nhân viên được bác sĩ cho phép trở lại 
làm việc 

● Nơi làm việc/trường/lớp học vẫn mở cửa 

Không cần liên lạc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCPH sẽ được tư 
vấn và có thể đưa 
ra thông báo dựa 
trên hướng dẫn 
của họ 
 
 

#2 Tiếp xúc gần gũi: Một 
học sinh đã tiếp xúc 
gần gũi với một trường 
hợp COVID-19 đã được 
xác nhận  
 

● Trả học sinh về nhà ngay lập tức nếu ở nơi làm 
việc.  Nếu làm việc từ xa, hãy khuyên cháu 
không đến trường 

● Nếu học sinh đang tham gia học tập từ xa, 
khuyên cháu không nên đến trường 

● Đảm bảo khử trùng định kỳ được thực hiện 
● Dịch vụ Y tế sẽ yêu cầu tài liệu cho thấy kết quả 

dương tính.  Trường hợp, bác sĩ của trường 
hợp hoặc Quận Hạt Sac có thể cung cấp thông 
tin này.  Phụ huynh/người giám hộ có thể gọi 
916-875-5881 hoặc gửi email đến HHS-
PublicHealth@saccounty.net 

● Tư vấn Phụ huynh/người giám hộ rằng học sinh 
phải tự cách ly. Cung cấp Lệnh cách ly và 
Hướng dẫn 

● Đề nghị họ liên hệ với bác sĩ để xác định nhu 
cầu và thời gian xét nghiệm. 

Xem xét trao đổi 
bằng lời nói hoặc 
bằng văn bản cho 
các thành viên 
của cộng đồng 
SCUSD về sự liên 
lạc chặt chẽ với 
COVID-19, nếu 
học sinh đã báo 
cáo đến trường 
 

https://returntogether.scusd.edu/sites/main/files/file-attachments/070720_returntohealth_appendixb.pdf
https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/ME-COVID19QuarantineOrder.pdf
https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/GD-HomeQuarantineGuidance.pdf
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● Trợ giúp học sinh chuyển sang học tập trực 
tuyến nếu cần 

● Nơi làm việc/trường học/lớp học vẫn mở 

 
TRỞ LẠI LÀM VIỆC 

● Học sinh có thể trở lại làm việc trong vòng 14 
ngày kể từ ngày họ tiếp xúc gần gũi với ca 
nhiễm 

○ Học sinh khác hay nhân viên viên khác 
không cần tự cách ly - chỉ những người 
Tiếp Xúc Gần Gũi mới phải tự cách ly 

○ Nếu học sinh không thể tách ra khỏi 
người bị, cháu cần tự cách ly trong 14 
ngày sau khi người bị không còn cách ly 
tại nhà. Ví dụ như nếu phụ 
huynh/người giám hộ của học sinh là 
người bị, học sinh phải cách ly trong lúc 
phụ huynh bị bệnh cộng thêm 14 ngày 
sau khi phụ huynh/người giám hộ hồi 
phục và được phóng thích không còn 
tách riêng, có thể là 21 ngày hoặc hơn 
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#3 Một học sinh được xác 
nhận nhiễm COVID-19 
(trường hợp) 
 

 

● Trả học sinh về nhà ngay lập tức nếu ở trường.  
Nếu ở nhà, khuyên cháu không đến trường 

● Nếu học sinh đang tham gia học tập từ xa, 
khuyên cháu không nên đến trường  

● Nếu học sinh đã ở tại trường trong vòng 7 ngày 
qua, tạm thời đóng cửa phòng học mà cháu đã 
học.  Sau khi khu vực được khử trùng, có thể 
được mở lại 

● Nhận tài liệu về trường hợp dương tính 
● Báo cáo trường hợp dương tính và tham khảo ý 

kiến với SCPH 

● Học sinh phải tự cách ly. Cung cấp Lệnh cách ly 
và Hướng dẫn 

● Phối hợp với SCPH, tiến hành theo dõi các bệnh 
lây truyền qua đường tiếp xúc để xác định 
Trường Hợp Tiếp xúc gần gũi trong SCUSD 

● Các học sinh hay nhân viên đã Tiếp xúc gần gũi 
với vụ việc cần tuân theo quy trình “# 2.  Một 
học sinh/nhân viên đã Tiếp xúc gần gũi” với 
trường hợp cần tự cách ly trong 14 ngày.   

o Trong một số tình huống ở trường, có 
thể khó xác định xem các cá nhân có 
đáp ứng tiêu chuẩn này hay không và 
toàn bộ nhóm, lớp học hoặc nhóm khác 
có thể cần được xem xét việc tiếp xúc, 
đặc biệt nếu mọi người đã có thời gian 
ở cùng nhau bên trong phòng 

● Học sinh không Tiếp xúc gần gũi với trường hợp 
này không cần phải cách ly hoặc làm xét nghiệm 

● Trợ giúp học sinh chuyển sang học tập trực 
tuyến nếu cần 

● Trường học có thể vẫn mở.  Nếu nhân viên đang 
báo cáo làm việc và là một phần của lớp/nhóm, 
thì lớp học/nhóm này sẽ bị đóng cửa.  Các cá 
nhân có thể là một phần của một số lớp học.  
Quyết định đóng cửa lớp học, nhóm, trường 
học hoặc nơi làm việc phụ thuộc vào các yếu tố 
riêng của từng trường hợp và mức độ lây nhiễm 
trong cộng đồng, và sẽ được thực hiện cùng với 
Phòng Y tế Công cộng Quận Hạt Sacramento 

 
TRỞ LẠI TRƯỜNG 

● Nếu học sinh trải qua các triệu chứng thì cháu 
có thể quay lại trường sớm nhất 

o Ít nhất 24 giờ không bị sốt VÀ 

o Triệu chứng được cải thiện VÀ 

o Ít nhất 10 ngày kể từ khi các triệu chứng 

Nếu học sinh đã 
báo cáo đến nơi 
làm việc trong khi 
bị nhiễm, một 
thông báo bằng 
văn bản hoặc 
bằng lời nói sẽ 
được gửi để cảnh 
báo cộng đồng 
SCUSD về trường 
hợp COVID-19 đã 
được xác nhận và 
các hành động 
của học khu 
 
 
 

https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/ME-COVID19QuarantineOrder.pdf
https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/GD-HomeQuarantineGuidance.pdf
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lần đầu xuất hiện 

● Nếu học sinh KHÔNG CÓ triệu chứng cháu có 
thể quay lại trường sớm nhất 

o Ít nhất qua 10 ngày kể từ ngày xét 
nghiệm VÀ  

o Cháu không có triệu chứng kể từ ngày 
đã xét nghiệm 

 
 
Nguồn 
Schools and SchoolBased ProgramsCOVID-19 and Reopening In-Person Learning 
Framework for K-12 Schools in California, 2020-2021 School Year, CDPH, July 17, 2020 
CoCOVICOVID-19 INDUSTRY GUIDANCE: Schools and SchoolBased Programs, CDPH, July 17, 2020. 
Sacramento Health Alerts and Advisory   
Sac County Self-Isolation Order  Sac County Self-quarantine Order 
Sacramento County Home Isolation Guidance 
Sacramento County Home Quarantine Guidance 

  

https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-schools.pdf
https://dhs.saccounty.net/PUB/Pages/GI-Health-Alerts.aspx
https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/ME-COVID19IsolationOrder.pdf
https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/ME-COVID19QuarantineOrder.pdf
https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/GD-HomeIsolationGuidance.pdf
https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/GD-HomeQuarantineGuidance.pdf
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Thủ Tục Theo Dõi Bệnh Truyền Nhiễm COVID-19 
 

Theo dõi bệnh truyền nhiễm được các sở y tế sử dụng để ngăn chặn sự lây lan của bệnh truyền 

nhiễm.  Nói chung, theo dõi bệnh truyền nhiễm bao gồm việc xác định những người mắc bệnh truyền 

nhiễm (ca nhiễm) và những người tiếp xúc với họ (những người có thể đã tiếp xúc) và làm việc với họ để 

ngăn chặn sự lây truyền bệnh.  Đối với COVID-19, điều này bao gồm việc yêu cầu các trường hợp phải 

tách biệt và những người tiếp xúc cách ly tự nguyện tại nhà. 

Giấy giới thiệu để theo dõi bệnh truyền nhiễm COVID-19 cho nhân viên SCUSD phải bao gồm số điện 
thoại, địa chỉ nhà và ngôn ngữ chính của nhân viên đó.  Thông báo cho nhân viên rằng y tá của học khu 
sẽ liên lạc với họ và trả họ về nhà.  SCUSD sẽ phối hợp chặt chẽ và hợp tác với SCPH trong việc tiến hành 
theo dõi các bệnh truyền nhiễm trong học khu. 

Đối với trường hợp một nhân viên xác nhận có COVID-19 (ca nhiễm):  
1. Liên lạc nhân viên để phỏng vấn - Gọi điện cho nhân viên, để lại lời nhắn, nhắn tin nếu 

không có nhận câu trả lời.  Xác định trong tin nhắn hay lời nhắn rằng quí vị là y tá trường 
có tên nhưng không phải lý do để gọi.  Thông tin sẽ được thu thập từ cá nhân và được 
ghi lại trên Trường hợp hoặc mẫu Liên Lạc.  Nó sẽ bao gồm các thông tin liên quan như 

● Giải thích lý do cuộc gọi 
● Xem xét tính bảo mật 
● Thu thập thông tin cá nhân: ngày sinh, địa chỉ email cá nhân, địa chỉ nhà riêng, 

liên hệ khẩn cấp, nơi làm việc, người giám sát 
● Các triệu chứng và ngày xuất hiện 
● Ngày xét nghiệm và kết quả - Yêu cầu tài liệu về kết quả xét nghiệm dương tính 

được gửi qua fax cho Nhân sự hoặc nhắn tin cho Y tá 
● Hỏi về sự phơi nhiễm đã biết với những người khác có COVID đã được xác nhận 

và các nguy cơ phơi nhiễm khác như tụ tập nhóm 
● Xác định thời gian lây nhiễm - 2 ngày trước khi khởi phát các triệu chứng thông 

qua thời gian tách biệt 
● Xác định ngày làm việc trong thời gian lây nhiễm (48 giờ trước khi có triệu 

chứng) 
● Lấy tên của những người SCUSD được coi là Tiếp Xúc Gần Gũi (<6 ft,> / = 15 

phút) 
● Cung cấp Lệnh cách ly và Hướng Dẫn từ Phòng Y tế Công cộng Quận Hạt 

Sacramento (SCPH) 
● Hỏi về hỗ trợ xã hội cho việc mua sắm hàng tạp hóa, chăm sóc trẻ em, v.v. 
● Yêu cầu nhân viên liên lạc với y tá của trường TRƯỚC KHI quay lại nơi làm việc 
● Nếu tài liệu không được từ nhân viên, hãy xác nhận kết quả dương tính với 

SCPH hoặc bác sĩ 
● Tham khảo ý kiến SCPH nếu cần, vì mỗi tình huống là duy nhất 

 
2. Liên lạc với vị giám sát của nhân viên 

● Lấy các số điện thoại của những người tiếp xúc gần gũi, những người sẽ cần 
cách ly 

● Thông báo cho người giám sát về thời gian tách riêng/cách ly và ngày quay lại 
làm việc  

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html
https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/ME-COVID19IsolationOrder.pdf
https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/GD-HomeIsolationGuidance.pdf
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3. Liên lạc mỗi người tiếp xúc gần – xem hướng dẫn bên dưới 
 

4. Giao tiếp 
● Gửi thư tư vấn cho nhân viên 
● Thông báo cho người giám sát của nhân viên, Quản Yý Rủi Ro, Nhân sự và Dịch 

vụ Y tế 
● Gửi báo cáo bệnh truyền nhiễm cho SCPH khi nhận được tài liệu kết quả dương 

tính 

Đối Với Người Tiếp Xúc Gần Gũi Được báo cáo 
1. Liên lạc Người Tiếp Xúc Gần để phỏng vấn - Gọi cho nhân viên.  Để lại lời nhắn và nhắn 

tin nếu không có câu trả lời.  Xác định rong tin nhắn hoặc VM là y tá trường với tên 
trong tin nhắn/lời nhắn nhưng không phải lý do gọi.  Thông tin sẽ được thu thập từ cá 
nhân và sẽ là thông tin liên quan, chẳng hạn như 

● Giải thích lý do gọi 
● Xem xét tính bảo mật, (không tiết lộ tên ca nhiễm nếu người tiếp xúc gần không 

biết việc tiếp xúc) 
● Thu thập thông tin cá nhân: Ngày sinh, địa chỉ, liên hệ khẩn cấp, nơi việc làm, 

người giám sát 
● Yêu cầu tài liệu cho thấy kết quả dương tính của ca nhiễm nếu được biết người 

tiếp xúc gần gũi.  Trường hợp, bác sĩ của trường hợp hoặc Quận Hạt Sac có thể 
cung cấp thông tin này.  Nhân viên có thể gọi điện hoặc gửi email: 916-875-5881 
hoặc gửi email đến HHS-PublicHealth@saccounty.net 

● Tư vấn ngày mà người tiếp xúc gần với ca nhiễm dương tính 
● Xác định ngày chấm dứt cách ly dựa trên ngày tiếp xúc gần với ca nhiễm (<6 ft,> 

/ = 15 phút) 
● Cung cấp Lệnh cách ly và Hướng Dẫn từ Phòng Y tế Công cộng Quận Hạt 

Sacramento (SCPH) 
● Nếu triệu chứng phát triển trong thời gian cách ly 

○ Tư vấn nhân viên liên hệ với vị bác sĩ để xin xét nghiệm 
○ Cung cấp các nguồn về đơn vị xét nghiệm – Đơn vị xét nghiệm Lưu Động 

của SCPH 
○ Thông báo cho y tá trường học về các triệu chứng 
○ Thông báo cho người giám sát 
○ Yêu cầu tài liệu về kết quả xét nghiệm dương tính được gửi qua fax cho 

bộ phận nhân sự hoặc nhắn tin cho y tá 
● Yêu cầu nhân viên liên lạc y tá trường TRƯỚC KHI quay trở lại làm việc 

 
2. Tài liệu và phân phối thông tin 

● Gửi Thư Tư Vấn, Hướng dẫn và Lệnh tớ người tiếp xúc 
● Tóm tắt tài liệu trong bảng tính về Tiếp Xúc COVID-19 
● Ghi chú tài liệu trong tài liệu biểu đồ cá nhân 
● Thông báo cho nhóm COVID: Quản lý rủi ro, Nhân sự, Dịch vụ Y tế, Giám sát 
● Tham khảo ý kiến với SCPH nếu cần 
● Gửi báo cáo bệnh truyền nhiễm cho SCPH nếu nhận được tài liệu kết quả dương 

tính 
 

mailto:HHS-PublicHealth@saccounty.net
https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/ME-COVID19IsolationOrder.pdf
https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/GD-HomeIsolationGuidance.pdf
https://www.saccounty.net/COVID-19/Pages/Symptom-Screening_MobileTestingSite.aspx
https://www.saccounty.net/COVID-19/Pages/Symptom-Screening_MobileTestingSite.aspx
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/php/health-department-checklist-final.pdf 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/keyinfo.html  
https://wwhttps://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html 
w.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/case-investigator-guide.html  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/php/health-department-checklist-final.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/keyinfo.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/case-investigator-guide.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/case-investigator-guide.html


 

 

(revised 8-14-2020) DRAFT                77 of 71 

 

Phụ Lục L – Vệ Sinh Đường Hô Hấp/Nghi Thức Ho và Hắt Hơi 
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