Ngày 13 tháng 3, 2020.
Kính gởi Phụ Huynh và Giám Hộ,
Re: Thông Tin về COVID - 19
Chúng tôi thừa nhận rằng đây không còn là mùa nghĩ Xuân trong cộng đồng của chúng ta như chờ đợi.
Chúng tôi hiểu rằng đây là một thời gian căng thẳng cho mọi gia đình. Chúng tôi muốn bảo đảm với tất cả
mọi người, nhân viên của chúng tôi cam kết làm những gì chúng tôi có thể để cung cấp cho trẻ em có một
nền giáo dục tốt nhất trong một môi trường học tập an toàn.
Chúng tôi nhận thấy nhiều người trong chúng ta có kế hoạch đi chơi và chúng tôi muốn chia sẻ những chỉ
thị được đề ra bởi bộ giáo dục và cơ quan y tế tỉnh để giúp quý vị và gia đình quý vị có những quyết định
quan trọng. Chúng tôi muốn nhắc nhở quý vị rằng thông tin nầy tiếp tục thay đổi trên cơ sở hàng ngày. Để
biết thông tin mới nhất của học khu, vui lòng truy cập trang web của quận trường. Trang web này có thể
được truy cập từ trang Web của học khu cũng như trang web của trường.
Các liên kết hữu ích khác:
Trang web Sức Khỏe Fraser Health
Trung tâm BC cho trang web kiểm soát bệnh.
Chỉ thị du lịch và các biện pháp từ cán bộ y tế tỉnh
•
•
•

Cán bộ Y Tế tỉnh đã tư vấn chống lại tất cả các chuyến đi không cần thiết bên ngoài
Canada, bao gồm cả Hoa Kỳ. Tư vấn nầy cũng áp dụng cho những lần qua biên giới
Bellingham, WA.
Nếu quý vị đi du lịch bên ngoài Canada, sau đó quý vị tự cô lập và tránh xa trường học
hoặc nơi làm việc cho 14 ngày sau khi trở về.
Nếu có bất kỳ triệu chứng nào phát sinh, hãy liên lạc với những dịch vụ cung cấp chăm sóc sức
khỏe chính, văn phòng y tế công cộng địa phương hoặc gọi 811. Nên nói với các trung tâm cung
cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ về những lần du lịch gần đây nếu bạn bị bệnh sau khi trở lại
Canada.

Làm thế nào để ngăn chặn việc bị nhiễm bệnh? (Nguồn: Trung tâm kiểm soát bệnh BC).
Điều quan trọng nhất quý vị có thể làm để ngăn ngừa sự lây nhiễm là rửa tay thường xuyên và tránh
chạm vào gương mặt của bạn. Để giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng:
•
•
•

Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây. Sử dụng xà phòng và nước là
cách duy nhất hiệu quả của việc giảm sự lây lan của nhiễm trùng.
Nếu không có bồn rửa chén, có thể tập trung tay chà (ABHR) để làm sạch bàn tay của bạn miễn
là chúng không bị bẩn, Nếu trông thấy rõ ràng là bẩn, sử dụng một khăn lau và sau đó AVHR để
có hiệu quả làm sạch chúng.
Không chạm vào mặt, mắt, mũi hoặc miệng của bạn bằng tay chưa rửa

•
•
•

Che miệng và mũi của bạn với một khăn giấy xài một lần rồi bỏ hoặc lấy khuỷu tay của bạn che
miệng hoặc mũi khi bạn hắt hơi hoặc họ.
Thường xuyên làm sạch và khử trùng các bề mặt thường xuyên chạm vào.
Không chia xẽ thức ăn, đồ uống, dụng cụ v. v...

Quận trường sẽ làm gì để đáp ứng với tiềm năng một ổ dịch COVID - 19?
Kế hoạch phản ứng đại dịch
Quận trường cam kết cung cấp một môi trường an toàn và lành mạnh cho tất cả học sinh và nhân
viên. Một sự kết hợp của các biện pháp đang được sử dụng để giảm thiểu sự tiếp xúc với vi khuẩn.
Thủ tục làm việc được thực hiện để giúp bảo vệ học sinh và nhân viên trong quận. Quận trường có
một nhóm phản ứng cần thiết khẩn cấp thiết lập và một kế hoạch phản ứng được đặt ra.
Nhà trường
Nhân viên cơ sở của chúng tôi tiếp tục sử dụng các thực hành thích hợp như làm sạch và khử trùng để
hạn chế sự lây lan của nhiễm trùng. Giáo viên và nhân viên tại trường đang tiếp tục thực hiện các biện
pháp rửa tay với học sinh. Dựa trên sự hướng dẫn của cán bộ y tế tỉnh, trường học đã hủy bỏ hoặc
hoãn các cuộc tụ họp và các sự kiện lớn.
Tiềm năng trường đóng cửa
Chúng tôi sẽ tiếp tục đi theo hướng từ bộ giáo dục và cơ quan Y Tế Fraser, và làm việc chặt chẽ với
họ để giúp giữ cho trường học công đồng của chúng ta duoc an toàn. Quyết định đóng trường được
thực hiện bởi các quan chức y tế công cộng. Như mọi khi, đó là quyết định của cha mẹ để gửi con
của họ đến trường dựa trên hoàn cảnh cá nhân. Nếu quý vị cảm thấy không an toàn cho quý vị hoặc
cho con của quý vị để tham dự khi trường mở cửa vì bất kỳ lý do gì, xin vui lòng giữ con của bạn ở
nhà và báo cho trường học biết sự vắng mặt của cháu.
Cập Nhật Thông Tin
Quận trường sẽ chia xẽ thông tin với cộng đồng trường học của chúng ta khi được cung cấp. Để cập
nhật thông tin mới, vui lòng thường xuyên kiểm tra trong thời gian nghĩ Xuân và sau khi thời gian
nghĩ Xuân chấm dứt trên trang web của học khu tại đây.
Các gia đình được yêu cầu bảo đảm rằng thông tin của họ trên MyEDBC được chính xác cho
tới hôm nay. Nếu cần thiết, hãy truy cập vào văn phòng trường học của quý vị để thực hiện những
thay đổi càng sớm càng tốt trong thời gian nghĩ Xuân. Điều này sẽ bảo đảm các gia đình nhận được
thông tin được phân phối từ học khu một cách kịp thời.
Trân trọng,

Gord Stewart
Giám đốc Quận Trường

