
Vietnamese/Coronavirus Update For Parents/TD 

Các thành viên cộng đồng và gia đình học khu Sacramento thân mến:  

Chúng tôi muốn cập nhật tin tức mới nhất cho quí vị từ Sacramento County of Public Health shifting 
efforts to community mitigation measures để bảo vệ cho những người có nguy cơ rủi ro cao nhất trong 
cộng đồng của chúng ta.  Đây là một vài tin tức cập nhật mới nhất:  

• Không còn cần thiết cho những ai đã tiếp xúc với những người bị cách ly trong 14 ngày do dịch 
COVID-19.  Miễn là các thành viên trong cộng đồng trường không có triệu chứng, họ có thể đến 
trường.   

• Các học sinh, nhân viên, và gia đình nên ở nhà nếu bị bệnh.  Nếu một người có những triệu 
chứng như – sốt, ho, thở khó, SCPH khuyên họ ở nhà, không đi làm việc hay đi học cho đến khi 
hết triệu chứng trong vòng 72 giờ hoặc sau 7 ngày từ khi bắt đầu có triệu chứng, tùy thời gian 
nào kéo dài hơn.  

• Tuân thủ với các hướng dẫn mới từ SCPH, chúng tôi sẽ liên lạc với từng cá nhân của cộng đồng 
trường nếu học sinh hoặc thành viên trong gia đình kiểm tra có dương tính với COVID-19 để 
cung cấp tin tức cập nhật về các hành động mà Học Khu sẽ thực hiện theo hướng dẫn của SCPH. 

Chúng tôi muốn trấn an các quí vị rằng không có trường hợp nào được biết đến về một học sinh hoặc 
nhân viên của học khu Sacramento kiểm tra dương tính với COVID-19.  Do đó, các trường của chúng tôi 
vẫn mở cửa cho đến khi có thông báo mới và chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp chủ động như 
khử trùng các khu vực tiếp xúc cao cũng như các khu vực khác mỗi ngày. 

Hiện tại, xin tiếp tục thực hiện các biện pháp vệ sinh cần thiết để tự bảo vệ mình:   

• Rửa tay bằng xà phòng và nước.  

• Tránh dùng tay chưa rửa sờ lên mắt, mũi, hay miệng.  

• Tránh tiếp xúc gần gũi với những người bị bệnh.  

• Không đi làm, đi học và tránh xa mọi người nếu quí vị bị bệnh kèm theo các triệu chứng về 
đường hô hấp như sốt và ho. 

Để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của nhân viên và học sinh tại mỗi trường, nhân viên vệ sinh của Học 
Khu Sacramento sẽ tiếp tục khử trùng các khu vực tiếp xúc cao hàng ngày.  Ngoài ra, một nhóm chuyên 
trách cũng đã được chỉ định để thường xuyên và luân phiên làm vệ sinh thật kỹ tất cả các trường và các 
phòng ban trong Học khu. 

Sức khỏe và sự an toàn của tất cả học sinh và nhân viên của học khu Sacramento là mối quan tâm hàng 
đầu của chúng tôi, và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tin tức cho cộng đồng trường về bất kỳ tin tức liên 
quan đến COVID-19, mà có thể ảnh hưởng đến lịch học tập hoặc các hoạt động của trường. 

Quí vị cũng có thể lên trang mạng mới của chúng tôi để trả lời các câu hỏi thường gặp của mình tại 
www.scusd.edu/covid-19, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đều đặn các tin tức nhận được từ Sở Y tế Công 
Cộng Quận Hạt Sacramento và Trung tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh 

Học khu tiếp tục làm việc hằng ngày với Sở Y tế Công Cộng Quận Hạt Sacramento và cộng đồng của 
chúng ta để cập nhật tin tức về bất kỳ sự phát triển mới nào.  Chúng tôi muốn trấn an các quí vị rằng sức 
khỏe, sự lành mạnh và việc an toàn của học sinh và nhân viên của chúng ta là ưu tiên hàng đầu.  
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