
Kính thưa các gia đình, 
 
Sự an toàn và an ninh của học sinh là điều quan trọng nhất. Do dó, chúng tôi mong muốn các học sinh trong toàn quận có 
một nơi an toàn để ở nhằm tránh trình trạng không khí hiện tại. Học sinh được an toàn hơn và phục vụ tốt hơn bên trong các 
trường học, nhà trẻ và các trung tâm, và trường mẫu giáo. 
 
Tại thời điểm này, các trường ở hạt Santa Clara sẽ không đóng cửa nghỉ học. SCCOE cung cấp bản hướng dẫn này sau khi 
tham khảo với các Học khu hạt Santa Clara và Sở Y tế công cộng hạt Santa Clara. 
 
Chúng tôi sẽ theo dõi chất lượng không khí thông qua www.airnow.gov và thông báo cho các trường học và các chương trình 
sau giờ học về các quy định và đề nghị rằng các gia đình cũng được thông báo và chú ý đến các vấn đề sức khỏe. Nếu quý vị 
hoặc con quý vị đặc biệt dễ bị bệnh hô hấp hoặc đau tim, hãy làm theo lời hướng dẫn y tế trước.  
 
Do chất lượng không khí không lành mạnh, các khuyến nghị sau đã được đưa ra: 

• Ở trong nhà và dời ngày, hủy bỏ hoặc chuyển sinh hoạt ngoài trời đã được đự kiến trước đến một cơ sở trong nhà. 
• Tránh gắng sức lâu hoặc làm việc nặng. 

 
Chúng tôi yêu cầu hạn chế các hoạt động ngoài trời và gây căng thẳng. 
 
Xin hãy dùng các biện pháp phòng ngừa theo khuyến cáo của Sở Y tế Công cộng Hạt Santa Clara tại: 
https://www.sccgov.org/sites/phd/Pages/wildfire-smoke-11-09-18.aspx 
 
Cơ quan Bảo vệ Môi trường đưa ra các khuyến nghị sau cho hoạt động ngoài trời tại: 
https://www3.epa.gov/airnow/flag/school-chart-2014.pdf 
 
Theo các khuyến nghị từ Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm, khẩu trang N-95 không nên được sử dụng cho trẻ em vì 
chúng có thể không vừa cỡ: 
https://www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/GeneralHospitalDevicesandSupplies/PersonalProtecti
veEquipment/ucm055977.htm#s3 
 
Tại sao các trường không phân phối mặt nạ không khí cho học sinh?  
Các trường học đã được các viên chức y tế công cộng thông báo rằng mặt nạ duy nhất có thể bảo vệ an toàn đối với các hạt 
vật chất trong khói cháy rừng là khẩu trang N95. Tuy nhiên, những mặt nạ này được thiết kế cho những người bị phơi nhiễm 
do nghề nghiệp và không được thiết kế cho trẻ em. Ngoài ra, khi không làm “fit test”, nghĩa là thử đeo xem có vừa cỡ hay 
không, trong khi đeo mặt nạ này, người dùng không thể chắc chắn rằng nó sẽ được đeo vừa vặn để giúp bảo vệ họ. 
 
Con tôi có phải đi học không?  
Nếu phụ huynh không đồng ý với quyết định của học khu, họ có thể cho con họ ở nhà. Nói cho cùng, các bậc cha mẹ sẽ biết 
điều gì là tốt nhất cho con của họ dựa trên nhu cầu sức khỏe của các em.  
 
Nếu tôi cho con tôi ở nhà vì lo ngại về sức khỏe, liệu sự vắng mặt có được cho phép không?  
Đây là quyết định của từng học khu. Xin vui lòng tham vấn với trường học hoặc học khu của quý vị để xác định chính sách của 
họ về việc vắng mặt.  
 
Nguồn thông tin bổ sung: 
EPA Air Quality and Outdoor Activity Guidance for Schools 
Santa Clara County Public Health Advisory: November 9, 2018 
Có đính kèm bản Hướng dẫn về Chất lượng Không khí 
 
 
Trân trọng, 
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