Ngày 10 tháng 3 năm 2020
Kính gửi các gia đình học sinh và nhân viên của trường công lập quận Gwinnett,
Sự lây lan được báo cáo của COVID-19 tại Hoa Kỳ tiếp tục là mối quan tâm của tất cả chúng ta.
Theo dự đoán, đây vẫn là một tình huống rất lỏng lẻo và Trường Công lập Hạt Gwinnett tiếp tục
công việc của mình để đảm bảo nó có thông tin tốt nhất và sẵn sàng thực hiện các hành động thích
hợp dựa trên hướng dẫn nhận được từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC),
Georgia Sở Y tế Công cộng, Sở Y tế Hạt Gwinnett và Sở Giáo dục Georgia.
Vào thời điểm này, các đối tác y tế của chúng tôi cho thấy rủi ro chung đối với công chúng
vẫn còn thấp và không có hướng dẫn nào cho thấy cần phải hủy bỏ trường học ở
Gwinnett. Nếu có một trường hợp được xác nhận tại Gwinnett liên quan đến một học sinh hoặc
nhân viên, khu học chánh sẽ nhận và làm theo hướng dẫn cập nhật về những hành động cần thực
hiện.
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Điều đó nói rằng, chúng tôi hiểu rằng các báo cáo và tin đồn về các trường hợp tiềm năng trong
khu vực metro-Atlanta nhắc nhở sự lo lắng, lo lắng và câu hỏi. Thật không may, có rất nhiều tin
đồn và thông tin sai lệch lưu hành. Vào những thời điểm như thế này, điều quan trọng là phải dựa
vào các đối tác sức khỏe của chúng tôi để biết thông tin và hướng dẫn về các bước cần thực hiện
để giảm thiểu sự lây lan của bệnh tật. Với ý nghĩ đó, các gia đình được khuyến khích tham
khảo Trang web của CDC hoặc là Trang web của Sở Y tế Hạt Gwinnett để biết thông tin mới nhất
về căn bệnh này và Trang web của GCPS để biết thông tin cập nhật về phản ứng của GCPS.
Phản ứng của khu học chánh tiếp tục tập trung vào giảm thiểu rủi ro cho học sinh, nhân viên và gia
đình trong khi vẫn giữ sự gián đoạn để hướng dẫn ở mức tối thiểu. Ngoài ra, chúng tôi cam kết
thông báo cho các bên liên quan của chúng tôi về các bước mà GCPS đang thực hiện để giải quyết
các mối quan tâm của COVID-19.
•

Như đã được chia sẻ trước đây, chúng tôi tiếp tục giáo dục về tầm quan trọng của việc rửa
tay thường xuyên, che miệng khi ho và hắt hơi, và sự cần thiết phải ở nhà nếu bị bệnh.

•

Ngoài ra, người giám sát của chúng tôi đã xem xét quy trình làm sạch và khử trùng đúng
cách và đặc biệt chú ý đến các bề mặt cảm ứng cao (như tay nắm cửa, tay cầm vòi, v.v.).
Nếu cần phải có một trường hợp nghi ngờ tại một trường học địa phương, GCPS sẽ làm theo
hướng dẫn của Bộ Y tế về các biện pháp làm sạch bổ sung.

•

GCPS tiếp tục theo dõi các tư vấn du lịch và sẽ cập nhật các thủ tục đăng ký / tham dự
theo hướng dẫn của CDC. Tại thời điểm này, hướng dẫn đó chỉ ảnh hưởng đến những
người trở về từ du lịch bên ngoài Hoa Kỳ từ các khu vực Cấp 3 được xác định trải qua sự lan
rộng của cộng đồng COVID-19 đang lan rộng hoặc đang diễn ra. (Kể từ ngày 10 tháng 3 năm
2020, bao gồm Trung Quốc, Iran, Hàn Quốc và Ý.)

•

Chúng tôi tiếp tục nhận cập nhật hàng ngày từ Sở Y tế Hạt Gwinnett, và họ sẽ liên lạc với
chúng tôi về bất kỳ trường hợp nghi ngờ hoặc được xác nhận nào về COVID-19. Vào thời
điểm đó, khu học chánh sẽ nhận được hướng dẫn về những gì các chuyên gia y tế quận cảm
thấy là tốt nhất để làm.

•

GCPS có hướng dẫn cập nhật cho các trường liên quan đến các chuyến đi thực địa của
học sinh và du lịch liên quan đến trường và du lịch liên quan đến công việc của nhân
viên . (Tìm thông tin này và các cập nhật khác trên trang web của học khu về COVID-19.)

•

GCPS đang khảo sát học sinh và gia đình của họ để xác định mức độ truy cập trực tuyến để
chuẩn bị cho các tùy chọn Ngày học kỹ thuật số (DLD) . Ngoài ra, các giáo viên đang xem
xét các thủ tục DLD với học sinh giống như chúng ta làm khi có khả năng DLD do thời tiết
khắc nghiệt.
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GCPS cam kết hợp tác với các đối tác y tế của chúng tôi để theo dõi tình trạng này và sẽ cung
cấp thông tin cập nhật thường xuyên khi cần thiết. Đây là một thời gian không chắc chắn và
chúng tôi cảm ơn các bên liên quan trước vì đã làm việc với chúng tôi để giữ cho tất cả các
sinh viên và nhân viên của chúng tôi khỏe mạnh và an toàn. Vui lòng truy cập trang web của
GCPS để biết các mẹo về cách giữ cho gia đình khỏe mạnh. Và, r tháng mười một, bất kỳ học
sinh hoặc nhân viên nào gặp phải các triệu chứng giống như cúm đều không thể ở trường. Các
cá nhân phải hết sốt mà không cần sự trợ giúp của thuốc trong 24 giờ trước khi trở lại trường.

GCPS Update on COVID-19 Response – Vietnamese

March 10, 2020

