
  

 

Thông tin cho các Gia đình về COVID-19  
và các Kế hoạch Giảm bớt tác động của LCPS 

 
 
Các gia đình LCPS thân mến,  
 
Chúng tôi trông mong cho tới ngày học sinh trở lại trường để học đích thân dựa theo kế hoạch mở cửa 
trở lại theo giai đoạn của LCPS trong niên khóa 2020-2021. Sau đây là những thông tin liên quan tới một 
số chiến lược giảm bớt tác động sẽ được áp dụng trong ngày học khi học sinh trở lại trường để học đích 
thân.  
 
Sức khỏe và an toàn của học sinh và nhân viên nhà trường là ưu tiên cao nhất của chúng tôi ở LCPS. 
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (Centers for Disease Control and 
Prevention/CDC), Bộ Y tế Vỉginia (Virginia Department of Health/VDH) và Bộ Giáo dục Vỉginia 
(Virginia Department of Education/VDOE) đã cung cấp sự hướng dẫn cho các hệ thống trường 
công để giúp ngăn ngừa sự lây lan của dịch COVID-19 ở trường học.  LCPS đã thiết lập những thủ 
tục an toàn dựa trên hướng dẫn này. Xin quí vị vui lòng xem những thông tin trong thư này một cách kỹ 
lưỡng và liên lạc với vị hiệu trưởng của trường nếu quí vị có thắc mắc. 
 
TẤT CẢ Học sinh và Nhân viên phải Kiểm tra Hàng ngày 
Mỗi buổi sáng, trước khi con em quí vị tới trường, phụ huynh hoặc người giám hộ phải duyệt lại 
những câu hỏi sau đây với con em mình. Nếu con quí vị trả lời "có" đối với bất kỳ câu nào trong 
những câu hỏi này, quí vị phải giữ cho con quí vị không tới trường, và chúng tôi đề nghị quí vị liên lạc với 
bác sĩ của đứa bé để được chỉ dẫn thêm. Nhân viên nhà trường cũng sẽ trả lời những câu hỏi này và sẽ 
ở nhà nếu họ trả lời có đối với bất kỳ câu hỏi nào.  Có một điều rất quan trọng là những ai cảm thấy 
không khỏe hoặc trả lời "có" đối với bất kỳ câu hỏi nào sau đây đều phải ở nhà. 
 
Trả lời “CÓ” hoặc “KHÔNG” - Con quí vị có những triệu chứng sau đây không: 
1. Một cơn sốt mới (100.4°F hoặc cao hơn) hoặc cảm thấy bị sốt?   
2. Một cơn ho mới mà quí vị không thể qui cho một bệnh khác?  
3. Một cơn khó thở mới mà quí vị không thể qui cho một bệnh khác? 
4. Một cơn đau họng mới mà quí vị không thể qui cho một bệnh khác? 
5. Một cơn nhức bắp thịt (đau cơ) mà quí vị không thể qui cho một bệnh khác, hoặc có thể bị gây ra 
bởi một hoạt động cụ thể (như tập thể dục)? 
6. Một khởi đầu mới của chứng mất vị giác hoặc khứu giác? 
7. Buồn nôn hoặc ói mửa? 
8. Tiêu chảy? 
9. Nghẹt mũi hoặc sổ mũi mà quí vị không thể qui cho một bệnh khác? 
10. Con quí vị có tiếp xúc gần với một người bị bệnh không? 
11. Con quí vị có tiếp xúc gần với một người có xét nghiệm dương tính với COVID-19 không? 
 
Nếu quí vị trả lời “CÓ” đối với bất kỳ câu hỏi nào ở trên, ĐỪNG để cho con quí vị tới trường. 
Hãy gọi điện thoại cho bác sĩ để được chỉ dẫn nếu quí vị chưa gọi. 
Hãy liên lạc với trường học để báo cáo sự vắng mặt của con quí vị.  Khi quí vị gọi tới trường, xin chia sẻ 
những triệu chứng mà con quí vị đang có.  Điều này sẽ giúp cho LCPS theo dõi các triệu chứng COVID-
19 trong cộng đồng nhà trường.  
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Thân Nhiệt 
Thân nhiệt sẽ được kiểm tra một cách ngẫu nhiên, và khi một học sinh báo cáo không được khỏe, và khi 
những triệu chứng bệnh được nhân viên nhận thấy. Thân nhiệt sẽ được kiểm tra bằng cách dùng một 
nhiệt kế không chạm vào người và chỉa vào giữa trán.  Nếu thân nhiệt của học sinh cao hơn 100.4 độ, 
phụ huynh hoặc người giám hộ sẽ được yêu cầu tới trường ngay để đón con về nhà.  Chúng tôi mạnh 
mẽ đề nghị quí vị nói chuyện với chuyên gia chăm sóc sức khỏe để được chỉ dẫn khi con quí vị bị sốt. 
 
Khẩu trang và Đồ che mặt bằng vải  
Tất cả nhân viên và học sinh trên hai tuổi phải đeo đồ che mặt bằng vải để che miệng và mũi thích hợp 
với độ tuổi và tuân theo các hướng dẫn của CDC và VDH.  
Nhân viên Phòng Y tế (Health Clinic) lúc nào cũng đeo khẩu trang, và mang toàn bộ Thiết bị Bảo hộ Cá 
nhân (Personal Protective Equipment/PPE) khi làm việc với học sinh có triệu chứng bệnh. 
 
Thuốc men gởi ở trường  
Thuốc men nên được dùng ở nhà khi nào có thể.  Nếu con quí vị cần có thuốc để dùng trong ngày học ở 
trường, những đòi hỏi sau đây phải được thỏa mãn: 
Thuốc phải còn hiệu lực sử dụng và đựng trong hộp gốc. Thuốc có toa bác sĩ phải có nhãn của tiệm 
thuốc, và mẫu đơn  phù hợp phải đi kèm tất cả các loại thuốc men. Mẫu đơn phải được điền một cách 
phù hợp, ký tên và ghi rõ ngày tháng. Phụ huynh hoặc người giám hộ phải lấy thuốc về khi năm học kết 
thúc.  Những thuốc men nào còn bỏ lại ở trường sau khi năm học kết thúc sẽ bị vất bỏ. 
Việc chữa trị bằng máy phun sương (nebulizer) và những loại thuốc xịt khác sẽ không được thực 
hiện ở LCPS trong niên khóa 2020-2021.  Việc dùng thuốc xịt như vậy có thể phát tán những hạt li 
ti có chứa vi rút corona vào không khí và làm cho người khác gặp rủi ro nhiễm bệnh.  Nếu quí vị 
cho con quí vị mang theo một ống thuốc xịt (inhaler) để dùng ở trường, thuốc này phải kèm theo 
một thiết bị giữ khoảng cách (spacer device). Xin liên lạc với Chuyên viên Phòng Y tế, Y tá Nguồn 
lực (Resource Nurse) hoặc Dịch vụ Sức khỏe Học sinh nếu quí vị có thắc mắc.  
 
Phòng Y tế và Phòng Chăm sóc  
Mỗi phòng y tế ở trường tiểu học đều có một Chuyên viên Phòng Y tế và được hỗ trợ bởi một Y tá Nguồn 
lực. Tất cả các trường trung học đều có một Y tá Học đường làm việc toàn thời gian.  Trong niên khóa 
2020 – 2021, phòng y tế sẽ được dùng cho hoạt động sơ cứu và việc dùng thuốc theo thời khóa biểu đã 
định.  Một căn phòng riêng biệt với văn phòng y tế đã được xác định tại mỗi trường và sẽ được dùng để 
đánh giá và chăm sóc cho những học sinh cảm thấy không được khỏe.  LCPS sẽ gọi phòng này là 
Phòng Chăm sóc (Care Room).   

Khi một học sinh than bệnh hoặc có triệu chứng bệnh, phòng y tế sẽ được thông báo và học sinh sẽ 
được yêu cầu đeo khẩu trang, nếu em đó chưa đeo.  Học sinh đó sẽ được đưa tới Phòng Chăm sóc để 
đánh giá triệu chứng và kiểm tra thân nhiệt.  Nhân viên phòng y tế làm việc với học sinh trong Phòng 
Chăm sóc sẽ mặc toàn bộ các thiết bị bảo hộ cá nhân.  Phụ huynh sẽ được thông báo là con mình đang 
ở Phòng Chăm sóc.  Nếu một học sinh có thân nhiệt 100.4 độ hoặc có những triệu chứng bệnh được báo 
cáo hoặc được nhận thấy, phụ huynh hoặc người giám hộ sẽ được gọi để tới đón con ngay lập tức.  Phụ 
huynh hoặc người giám hộ sẽ được yêu cầu thông báo cho trường học khi tới nơi. Phụ huynh hoặc 
người giám hộ sẽ không được phép vào bên trong trường để đón con. Một nhân viên nhà trường sẽ đưa 
học sinh ra gặp phụ huynh hoặc người giám hộ. Phụ huynh hoặc người giám hộ sẽ được yêu cầu xuất 
trình giấy chứng minh (ID) có hình và học sinh sẽ được giao cho phụ huynh hoặc người giám hộ. Học 
sinh nào có những triệu chứng giống như nhiễm COVID-19 (COVID-19 Like Illness/CLI), và những người 
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ở chung nhà với học sinh này, sẽ không được tới trường cho tới khi nào họ khám bác sĩ để được chẩn 
đoán và được xét nghiệm COVID, nếu thích hợp. 

 

Học sinh có xét nghiệm dương tính với COIVID-19 có thể trở lại trường khi: 

● 10 ngày đã trôi qua từ khi học sinh bắt đầu có những triệu chứng, và  
● 24 giờ đã trôi qua mà không bị sốt (không dùng thuốc giảm sốt), và  
● 24 giờ đã trôi qua sau khi các triệu chứng bắt đầu cải thiện.     

Nếu học sinh có xét nghiệm âm tính với COIVID-19 và nhận được sự chẩn đoán khác, các thủ tục 
y tế học đường thường lệ sẽ được áp dụng và học sinh sẽ được phép trở lại trường khi nào 
không bị sốt trong 24 giờ mà không dùng thuốc giảm sốt. 

Những học sinh có bệnh mãn tính  
Nếu con quí vị dễ bị tổn thương về mặt sức khỏe vì có bệnh mãn tính, chúng tôi khuyến khích quí vị liên 
lạc với bác sĩ của đứa trẻ, và Y tá Nguồn lực hoặc Y tá Học đường để xác định xem phải chăng mô hình 
học tập hỗn hợp hoặc học tập từ xa là tốt nhất cho con của quí vị trong thời gian có đại dịch. 
 
Giãn cách Xã hội:  Theo hướng dẫn của CDC, học sinh và nhân viên nhà trường nên duy trì sự giãn 
cách xã hội 6 feet càng nhiều càng tốt. Các lớp học sẽ được sắp xếp cho phù hợp với điều này.            
                              

● Việc dùng chung những vật dụng ở trường - Các chuyên gia khuyên không nên để học sinh 
dùng chung các loại dụng cụ trợ huấn hoặc các vật dụng trong trường.  Nhân viên sẽ theo dõi 
việc này và có sẵn vật dụng ở mức dư giả. 

●  
● Chuyên chở - xe buýt - học sinh sẽ được xếp chỗ ngồi trên xe với các biện pháp giãn cách xã 

hội được áp dụng. 
   
● Dọn sạch - Nhân viên dọn dẹp sẽ có mặt tại chỗ mỗi ngày.  Họ sẽ khử trùng những mặt phẳng 

mà nhiều người chạm vào mỗi hai giờ một lần hoặc khi được nhân viên nhà trường yêu cầu làm 
ngay. Phòng học và phòng y tế sẽ được dọn sạch mỗi ngày sau khi tan trường. 


