COVID-19 trường hợp báo cáo và Truyền thông
Với các lớp học trực tiếp bắt đầu, Trường Công lập Quận Gwinnett muốn đảm bảo các gia đình
biết nơi tìm thông tin về các trường hợp Covid-19 ở Quận Gwinnett và trong khu học chánh.
Tôi đang tìm kiếm thông tin về COVID-19. Tài nguyên tốt nhất để tìm hiểu cách ngăn chặn sự lây lan, cách kiểm tra
và có bao nhiêu trường hợp trong cộng đồng?
Truy cập trang web của Bộ Y tế Gwinnett-Newton-Rockdale (https://www.gnrhealth.com/covid-19-info/).
Tôi có thể tìm hiểu thêm về các trường hợp COVID-19 và phơi nhiễm trong trường ở đâu?
Trường Công lập Quận Gwinnett chào đón học sinh trở lại lớp học trong những ngày tới, các nhà lãnh đạo huyện đang theo
dõi chặt chẽ tình hình COVID-19 ở Quận Gwinnett. Các quy trình được thực hiện để theo dõi bất kỳ trường hợp nào mà học
sinh hoặc người lớn trong trường bị ảnh hưởng bởi vi rút. Chúng tôi sẽ tuân theo hướng dẫn mới nhất của
các quan chức y tế trong việc xác định những cá nhân nào cần được cách ly hoặc loại trừ khỏi trường học
hoặc nơi làm việc để bảo vệ họ và những người khác trong trường.
Để thông báo cho các gia đình và nhân viên, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin mỗi ngày học về số trường
hợp dương tính, trường hợp nghi ngờ và các liên hệ chặt chẽ. Điều này được trường báo cáo. (Cho đến
ngày 25 tháng 8, báo cáo chỉ bao gồm thông tin về người lớn khi học sinh chưa bắt đầu hướng dẫn trực
tiếp.) Báo cáo hàng ngày bao gồm số trường hợp mới cũng như tổng số trường hợp đang hoạt động dựa
trên ngày trở lại dự kiến của những người bị ảnh hưởng. (Báo cáo không phản ánh những người được cho
phép trở lại trường học / làm việc trước ngày dự kiến đó, hoặc những người ra ngoài quá ngày trở lại dự kiến của họ. Thông
tin về thời điểm một cá nhân thực sự trở lại được theo dõi thủ công tại trường và không được ghi lại trong báo cáo này.)
Ngoài ra, các gia đình được khuyến khích xem Trung tâm Quay lại Học tập trực tuyến của GCPS bao gồm thông tin dành cho
người học kỹ thuật số cũng như những người trực tiếp tham gia lớp học. Trung tâm bao gồm một loạt các chủ đề, từ điền
kinh và phòng khám đến các nguồn hướng dẫn và tư vấn.
Quá trình nào khi một người nào đó ở trường xét nghiệm dương tính hoặc được chẩn đoán mắc COVID-19? Gia
đình sẽ nhận được thông tin gì?
Các gia đình có trách nhiệm thông báo cho trường học của con mình ngay lập tức nếu học sinh có kết quả dương tính hoặc
được chẩn đoán mắc COVID-19 và học sinh phải được giữ ở nhà. Ngoài ra, nếu học sinh bị ốm tại trường, các bước sẽ
được thực hiện để cách ly và thông báo cho phụ huynh về bệnh của học sinh. Sau đây là quy trình xác định và thông báo cho
những học sinh ốm yếu và những người mà họ có liên hệ gần gũi.


Theo dõi và Báo cáo Các trường hợp— Mỗi trường có một Đội Phản ứng Y tế (HRT) được đào tạo. Các thành
viên của HRT nhập thông tin về trường hợp tích cực vào công cụ theo dõi an toàn của học khu. Thông tin này được
báo cáo cho Sở Y tế Quận Gwinnett theo yêu cầu.



Thông báo cho Phụ huynh / Người giám hộ và Nhân viên— Nếu học sinh có kết quả xét nghiệm dương tính đã ở
trường, HRT của trường sẽ xác định và liên hệ với bất kỳ ai đã tiếp xúc gần gũi. CDC coi một người tiếp xúc gần là
bất kỳ ai đã ở trong vòng 6 đôi chân từ người bị nhiễm bệnh trong vòng 15 phút, có đeo hoặc không đeo khẩu trang
che mặt. Gia đình của những người thân cận, cũng như các nhân viên được xác định có liên hệ gần gũi, sẽ được
cung cấp thông tin / khuyến nghị từ bộ phận y tế, bao gồm cả thời điểm học sinh và nhân viên có thể trở lại trường
học và làm việc. Thông báo cũng sẽ được gửi đến các gia đình của học sinh trong lớp hoặc những người đi cùng xe
buýt với người bệnh— ngay cả khi con họ không phải cách ly — thông báo cho họ về trường hợp này. Thư thông
báo này sẽ được gửi bởi SchoolMessenger.



Tiếp tục Học tập của Học sinh— Học sinh và nhân viên trong vùng cách ly tạm thời được chuyển sang nền tảng
học tập kỹ thuật số. Trừ khi bị ốm, một đứa trẻ cần phải đi học và tham gia.



Báo cáo với Cộng đồng— Ngoài việc chia sẻ thông tin với những người thân cận và những cá nhân trong lớp học
hoặc xe buýt bị ảnh hưởng, học khu đăng số trường hợp tích cực, trường hợp nghi ngờ, và các liên hệ gần gũi, theo
trường học, trên trang web GCPS mỗi ngày học .

Gwinnett County Public Schools • 437 Old Peachtree Road NW, Suwanee, GA 30024-2978 • 678-301-6000 • www.gcpsk12.org

COVID-19 Case Reporting and Communication Flyer – Vietnamese

Current 8/25/20

