
Thông tin cho các trường ngoài công lập, vườn trẻ, nhà trẻ hoặc các chương trình học tập khác 

Trưởng Phòng Giáo dục Hạt và các Quản nhiệm của mỗi học khu trường công lập trong hạt đã đóng cửa các trường học 

của họ trong ba tuần với mục đích thiết lập các kế hoạch dài hạn để hoạt động theo cách tạo điều kiện thuận lợi cho việc 

giữ khoảng cách xã giao, cung cấp tất cả vật dụng vệ sinh và làm sạch cần thiết, đảm bảo đủ thời gian và nguồn lực của 

nhân viên để tuân theo hướng dẫn về sức khỏe cộng đồng và tạo ra các kế hoạch trong trường hợp thiếu hụt nhân viên 

đáng kể do bệnh tật. 

Các trường học khác, vườn trẻ và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em trong hạt có thể quyết định tiếp tục mở cửa. Nếu 

một nhân viên hoặc học sinh tại một trong những trường hoặc trung tâm chăm sóc trẻ em được xác nhận có COVID-19, 

Sở Y tế Công cộng sẽ xem xét, dựa trên các sự kiện và trường hợp cụ thể của trường hợp đó, xem việc đóng cửa trường 

học, vườn trẻ hay trung tâm chăm sóc trẻ em đó có lý do thích đáng hay không. 

Các tác động tiêu cực của việc đóng cửa các cơ sở này đối với trẻ em, gia đình và cộng đồng là rất đáng kể và trẻ em chưa 

được chứng minh là nhóm có nhiều nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng do vi-rút này. 

Những hành động cần thực hiện 

Chúng tôi khuyến khích tất cả các viên chức của trường và cơ sở chăm sóc trẻ em xem xét cẩn thận và làm theo hướng 

dẫn của CDC cho các trường học và nhà trẻ, cũng như các khuyến nghị của chúng tôi về việc hủy bỏ các cuộc họp và sự 

kiện nào đó mà có áp dụng cho các cơ sở này, cũng như hướng dẫn và lệnh chung của chúng tôi. 

Một số trẻ em có tình trạng sức khỏe tiềm ẩn, chẳng hạn như hệ miễn dịch bị suy yếu nghiêm trọng, khiến các em có 

nhiều nguy cơ hơn. Những người chăm sóc trẻ có tình trạng sức khỏe tiềm ẩn nên tham khảo ý kiến của các nhà cung cấp 

dịch vụ chăm sóc sức khỏe về việc con họ có nên đến trường hoặc nhà trẻ hay không.  

Các trường học và cơ sở chăm sóc trẻ em có trách nhiệm thực hiện các bước sau: 

 Giáo viên và nhân viên bị sốt và/hoặc các triệu chứng đường hô hấp không nên đến làm việc. Giáo viên và nhân 

viên nên tự tầm soát các triệu chứng (tức là tự kiểm tra xem có bị sốt chủ quan và/hoặc các triệu chứng đường hô 

hấp như ho) mỗi sáng trước khi tương tác với trẻ em.  

 Đảm bảo các chính sách nghỉ bệnh cho phép giáo viên và nhân viên ở nhà nếu họ có triệu chứng nhiễm trùng 

đường hô hấp.   

 Thi hành các giờ nghỉ giải lao chênh lệch thời gian để hạn chế số lượng trẻ em chơi chung với nhau; và, nếu có 

thể, cho nghỉ giải lao theo lớp học để giảm cơ hội các em chơi chung.  

 Xem xét các lựa chọn thay thế cho chương trình nhóm trong cơ sở bao gồm mọi hoạt động lớn hoặc chung như 

hội nghị và các sự kiện thể thao. Các phương pháp thay thế mà hạn chế tiếp xúc gần gũi có thể bao gồm việc tiến 

hành các hội nghị thông qua truyền hình trực tiếp webcast hoặc thông báo bằng hệ thống liên lạc intercom và giới 

hạn số lượng khán giả có thể tham dự các sự kiện thể thao. 

 Hạn chế khách đến cơ sở bằng cách không cho phép những người có triệu chứng sốt và/hoặc nhiễm trùng đường 

hô hấp vào trong. 

Ở nhà nếu bị bệnh  

Tất cả trẻ em và nhân viên nên ở nhà nếu họ cảm thấy bị bệnh. Hãy chắc chắn rằng các chính sách nghỉ bệnh/đến trường 

tại cơ sở của quý vị linh hoạt và phù hợp với hướng dẫn về sức khỏe cộng đồng và rằng các trẻ em/nhân viên nhận biết về 

các chính sách này. Xin đừng yêu cầu nhân viên bị bệnh phải có giấy bác sĩ vì các văn phòng y tế có thể rất bận rộn và 

không thể cung cấp tài liệu đó ngay lập tức. 

Vệ sinh thường xuyên  

Việc phơi nhiễm được cho là chủ yếu xảy ra qua các giọt đi qua đường hô hấp nhưng các bề mặt vẫn có thể truyền vi-rút 

từ người sang người. Bề mặt hay có va chạm nên được làm sạch thường xuyên. Tay nắm cửa, mặt bàn, quầy, điện thoại, 

bàn phím và đồ đạc nên được khử trùng nhiều lần trong ngày. Việc làm vệ sinh đặc biệt quan trọng đối với môi trường lớp 

học và nhà trẻ nơi bàn và bàn được dùng chung. 


