Giữ an toàn trong trường học của chúng ta
Trang thiết bị Bảo vệ cá
nhân
GCPS yêu cầu nhân viên, học
sinh và khách đến thăm các
cơ sở trường học phải đeo
khẩu trang hoặc khăn che
mặt.

Tăng cường vệ sinh cá nhân
Việc rửa tay sẽ tiếp tục được
khuyến khích và các máy phân
phát nước rửa tay sẽ có sẵn
trong tất cả các lớp học.

Khử trùng các bề mặt cảm ứng
cao
Người trông coi sẽ làm sạch và khử
trùng các bề mặt và đồ vật thường
xuyên chạm vào, bao gồm bàn, tay
nắm cửa, công tắc đèn, mặt bàn, tay
cầm, bàn làm việc, điện thoại, bồn
cầu, bồn rửa, và tay vịn.

Bữa ăn ở trường
Các bữa ăn sẽ được phục
vụ bằng một hệ thống lấy
và đi cho phép học sinh
mang bữa ăn của họ đến
lớp học. Ngoài ra, miếng
lót chìa khóa của quán cà
phê đã được thay thế bằng
hệ thống quét mã vạch để
cho phép thanh toán
không tiếp xúc.

Khoảng cách An toàn
Học sinh và người lớn sẽ duy trì
khoảng cách vật lý 6 feet so với
những người khác, nếu khả thi.
Mỗi trường có một kế hoạch để
giúp giải quyết vấn đề này ở
hành lang và trong các buổi thay
đổi lớp học, bao gồm các biển
báo hướng và kiểu giao thông.
Khi ở trường, học sinh nên tuân
theo các biển báo này, và tránh
dừng xe ở hành lang hoặc tụ tập
hoặc họp nhóm.

Vận chuyển
Tất cả học sinh, người lái xe và
người giám sát sẽ đeo khẩu trang
hoặc khăn che mặt khi đi xe buýt
đến trường. Tất cả học sinh sử
dụng xe buýt sẽ được bố trí chỗ
ngồi trên xe. Ngoài ra, xe buýt sẽ
được khử trùng sau các tuyến
buổi sáng và buổi chiều, đồng
thời mở cửa sổ để thông thoáng.

Tự kiểm tra sức
khỏe
Nhân viên và học
sinh được khuyến
khích tự theo dõi các
triệu chứng, chẳng
hạn như sốt, ho hoặc
khó thở.

Tăng Cường Làm
Sạch
Kỹ thuật Người
giám sát sẽ tuân
theo các quy trình
đã thiết lập để làm
sạch, vệ sinh và
khử trùng tòa nhà,
bề mặt và các vật
thể tiếp xúc nhiều.

Thông gió
GCPS đã tăng tỷ lệ thông gió và tỷ lệ
phần trăm không khí ngoài trời lưu
thông vào hệ thống ở tất cả các trường
học và cơ sở. GCPS cũng nâng cấp
phương tiện lọc HVAC thành một sản
phẩm thành thạo và hiệu quả hơn. Các
bước này sẽ giúp giảm thiểu khả năng
lây truyền vi rút trong không khí trong
các tòa nhà của chúng ta.

Biển báo tòa nhà mới
Các trường học của chúng tôi sẽ
thông báo những lời nhắc nhở về vệ
sinh, cách xa an toàn, đeo khẩu
trang và các hành vi lành mạnh
khác.
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