Ngày 28 tháng 4 năm 2021
Kính gửi các gia đình,
Chúng tôi đã được thông báo rằng một cá nhân tại trường David Douglas High School đáp ứng định nghĩa
trường hợp dương tính giả định cho COVID-19. Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với Sở Y Tế Quận
Multnomah và Khu Dịch Vụ Giáo Dục Multnomah về cách tốt nhất để giữ an toàn cho những ai có thể đã tiếp
xúc với người này. Là một phần của biện pháp ứng phó chung để giữ cho tất cả mọi người trong nhóm hệ an
toàn cũng như bảo vệ sức khỏe cộng đồng chúng ta, chúng tôi đang tạm thời chuyển các nhóm hệ bị ảnh
hưởng sang chế độ Học Từ Xa Toàn Diện.
Xin lưu ý rằng nếu quý vị KHÔNG được thông báo riêng rằng học sinh của quý vị cần cách ly, các em
có thể tiếp tục tham dự các hoạt động tại trường vào thời điểm này.
Mỗi tình huống phơi nhiễm COVID-19 đều đặc thù và có thể cần một cách ứng phó khác nhau. Trong trường
hợp này, học khu đang thực hiện các bước sau:

1. Xác nhận báo cáo về ca bệnh dương tính COVID-19 với Sở Y Tế Quận Multnomah.
2. Gửi một thông báo riêng cho tất cả các nhóm hệ bị phơi nhiễm và yêu cầu họ cách ly tại nhà
trong 14 ngày để theo dõi bất kỳ triệu chứng nào. Quy định này có thể bao gồm các học sinh và
nhân viên trong các nhóm hệ lớp học, các tuyến xe buýt và các nhóm hoạt động/thể thao đã bị
phơi nhiễm.
3. Cẩn thận tuân theo các hướng dẫn bắt buộc để giảm bớt sự lây lan của COVID-19 trong môi
trường học đường, bao gồm các yêu cầu làm sạch và khử trùng hàng ngày theo hướng dẫn về
đi học trở lại của tiểu bang Oregon.
4. Tên của học sinh và nhân viên báo cáo về sự kiện hoặc bệnh do COVID-19 cho nhà trường sẽ
được giữ bí mật. Chúng tôi yêu cầu quý vị vui lòng tôn trọng quyền riêng tư của bất cứ ai bị ảnh
hưởng bởi COVID-19.
Theo Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh, những cách tốt nhất để ngăn chặn sự lây lan của
COVID-19 là ở nhà khi bị bệnh, đeo khẩu trang kín khít, nhiều lớp, thực hiện giãn cách vật lý, và thực hành
các thói quen vệ sinh sức khỏe tốt. Trong đó bao gồm rửa tay thường xuyên với xà phòng và nước, che chắn
khi ho và hắt hơi, và tránh tiếp xúc với những người có dấu hiệu bệnh tật. Đeo khẩu trang sẽ làm giảm sự lây
lan của virus qua đường hô hấp, nhưng khẩu trang không thay thế cho việc giãn cách vật lý. Mọi người nên
giữ khoảng cách ít nhất 6 foot (2 mét) với những người bên ngoài hộ gia đình ngay cả khi đeo khẩu trang.
Điều quan trọng là quý vị phải thông báo cho nhà trường nếu học sinh con em mình xuất hiện các triệu
chứng của COVID-19 hoặc nếu học sinh hoặc một thành viên hộ gia đình nhận được kết quả xét nghiệm
COVID-19 dương tính. Vui lòng đảm bảo rằng thông tin liên lạc của quý vị được cập nhật với văn phòng nhà
trường.
Nếu quý vị có thắc mắc liên quan đến sức khỏe, vui lòng liên hệ với y tá học đường, nhà cung cấp dịch vụ
chăm sóc sức khỏe của quý vị, sở y tế địa phương hoặc kiểm tra trang web CDC.
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