Coronavirus: Hướng dẫn tuyển / tham dự của học sinh
(Ngày 5 tháng 3, 2020)
Các hướng dẫn và câu hỏi dưới đây nên được sử dụng để đăng ký cho các học sinh, hoặc
những người đã đăng ký gần đây, từ bên ngoài Hoa Kỳ hoặc học sinh trở về sau du lịch bên
ngoài Hoa Kỳ đến một khu vực xác định Cấp 3 trải qua sự lan rộng của cộng đồng COVID19. (Thông báo về sức khỏe du lịch Cấp 3 - Kể từ ngày 5 tháng 3 năm 2020, bao gồm
Trung Quốc, Iran, Hàn Quốc và Ý.)
Những hướng dẫn này có thể thay đổi khi chúng tôi nhận được thông tin cập nhật từ CDC
và Bộ Y tế Công cộng Georgia.
Học sinh đã đi du lịch bên ngoài Hoa Kỳ đến một khu vực xác định Cấp 3?
I. Nếu không:
Học sinh được ghi danh và nên bắt đầu đi học.
II. Nếu có:
Học sinh đã rời khỏi khu vực bị ảnh hưởng bao lâu rồi?
a) Nếu quá 14 ngày – Học sinh nên đăng ký và có thể bắt đầu đi học.
b) Nếu ít hơn 14 ngày – Học sinh phải đợi 14 ngày kể từ khi rời khỏi khu vực
Cấp 3 trước khi đi học.
• Nếu đây là một học sinh mới … Học sinh nên được ghi danh và cho
phép cơ hội tham gia học tập kỹ thuật số tại nhà cho đến khi kết thúc
thời gian 14 ngày. Vắng mặt sẽ không được tính vào học sinh tại thời
điểm này.
• Nếu học sinh là học sinh mới nhập học hoặc đang là học sinh … Đối
với những học sinh đi đến khu vực Cấp 3 trong vòng 14 ngày qua và đã
đi học từ khi trở về, nhà trường nên liên hệ với phụ huynh hoặc người
giám hộ (s) và thông báo rằng học sinh không nên quay lại trường cho đến
14 ngày kể từ khi em rời khỏi khu vực xác định Cấp 3.
LƯU Ý: Bất kỳ học sinh nào có các triệu chứng giống như cúm đều phải hết sốt mà
không cần dùng thuốc trong 24 giờ trước khi trở lại trường.
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Trường hợp 1:
Học sinh đang ghi danh hoặc trở lại vào hôm nay, ngày 5 tháng 3 và rời Hàn Quốc
vào Thứ năm ngày 27 tháng 2 (Dưới 14 ngày)
Hành động
1. Học sinh sẽ được ghi danh, tuy nhiên họ sẽ không thể đến trường cho đến thứ Sáu
ngày 13 tháng Ba.
2. Vắng mặt sẽ không được tính vào trong thời gian này.
3. Học sinh sẽ có cơ hội hoàn thành và tham gia học tập kỹ thuật số tại nhà.
4. Nếu học sinh gặp các triệu chứng giống như cúm, anh ấy / cô ấy phải hết sốt mà
không cần dùng thuốc trong 24 giờ trước khi đến trường.
Trường hợp 2:
Học sinh ghi danh hoặc trở về vào thứ Tư tuần trước, ngày 26 tháng 2, và rời Ý vào
Thứ Hai, ngày 24 tháng 2 (Dưới 14 ngày)
Hành động
Trường nên gọi phụ huynh và thông báo rằng:
1. Học sinh sẽ không thể trở lại trường cho đến thứ ba, ngày 10 tháng 3.
2. Vắng mặt sẽ không được tính vào trong thời gian này.
3. Học sinh sẽ có cơ hội hoàn thành và tham gia học tập kỹ thuật số tại nhà.
4. Nếu học sinh gặp các triệu chứng giống như cúm, anh ấy / cô ấy phải hết sốt mà
không cần dùng thuốc trong 24 giờ trước khi đến trường.
Trường hợp 3:
Học sinh ghi danh hoặc trở về vào Thứ Hai, ngày 2 tháng 3 và rời Iran vào Thứ Năm
ngày 13 tháng Hai (Hơn 14 ngày)
Hành động
1. Học sinh nên được ghi danh, và có thể bắt đầu đi học.
2. Tuy nhiên, như với bất kỳ học sinh nào, nếu học sinh gặp các triệu chứng giống
như cúm, anh / cô ấy phải hết sốt mà không cần dùng thuốc trong 24 giờ trước khi
đến trường.
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