Quay lại Học trực tiếp trong GCPS
Các thủ tục xác định, điều tra liên hệ và thông báo:
Nếu học sinh hoặc nhân viên bị ốm:

Tự kiểm tra sức khỏe
Nhân viên và học sinh được
khuyến khích tự theo dõi các
triệu chứng như sốt, ho và
khó thở. Bất cứ ai cảm thấy
không khỏe không nên đến
trường hoặc nơi làm việc.

Học sinh: Cha mẹ nên giữ con họ ở nhà, thông báo
cho giáo viên và trường học.
Nhân viên: Nhân viên bị ốm nên thông báo cho cấp
trên trực tiếp của họ và ở nhà.
Nếu một nhân viên hoặc học sinh có kết quả xét
nghiệm dương tính với COVID-19, hoặc được chẩn
đoán với COVID-19, hoặc đã được bác sĩ hoặc bộ
phận y tế khuyên nên ở nhà do các triệu chứng của
COVID-19, họ không nên đến trường hoặc công việc.
Ngoài ra, các học sinh nên thông báo cho trường về
tình hình của mình.

Nếu có báo cáo về các triệu chứng COVID-19 và / hoặc xét nghiệm dương tính:

Mỗi địa điểm sẽ xác định một phòng
cách ly và một người có các triệu
chứng ở trường hoặc nơi làm việc sẽ
được gửi đến khu vực đó trước khi
được đưa về nhà.

Các khu vực mà người bệnh đã
từng ở, trường sẽ đóng cửa ngay
lập tức và nếu có thể sẽ đợi 24 giờ.
Các khu vực sẽ không được sử
dụng cho đến khi các biện pháp
làm sạch và khử trùng được thực
hiện.

Nhóm Phản hồi Sức khỏe của trường
sẽ thu thập và ghi nhật ký thông tin,
thông tin này sẽ được sử dụng để giúp
theo dõi dữ liệu và tiến hành điều tra
liên hệ.

Thông tin đó sẽ được báo cáo cho Sở Y
tế theo yêu cầu. Các thông báo sẽ được
gửi cho gia đình và nhân viên trong khi
vẫn duy trì tính bảo mật phù hợp với luật
hiện hành của liên bang và tiểu bang.

Những người có kết quả xét nghiệm dương tính,
được chẩn đoán hoặc nghi ngờ có COVID-19 sẽ
không trở lại trường cho đến khi họ đã đáp ứng các
tiêu chí để ngừng cách ly tại nhà theo hướng dẫn
của CDC và y tế địa phương. Những người đã tiếp
xúc gần với một trường hợp dương tính (đã được
phòng thí nghiệm xác nhận, chẩn đoán hoặc nghi
ngờ) sẽ ở nhà và tuân theo hướng dẫn của CDC và
sở y tế địa phương.
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