
Cùng Nhau Trở Lại: Cập Nhật Tình Trạng Tái Mở Cửa  

 

Học Khu Sac làm việc chặt chẽ với Sở Y Tế Công Cộng Quận Hạt Sacramento và Sở Giáo Dục 

Quận Hạt Sacramento để phát triển và hoạch định vấn đề an toàn để tái mở cửa các trường.  Sức 

khoẻ và sự an toàn của các học sinh chúng ta là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.   

 

Xin đọc tin tức quan trọng về tuyên bố của tiểu bang ngày hôm qua để phân loại tình trạng rủi ro 

COVID-19 của Quận Hạt Sacramento và điều đó có ý nghĩa gì đối với Học Khu Sac.  

 

Tình trạng theo từng Bậc dựa trên các ca nhiễm và tỉ lệ dương tính 

Mỗi quận hạt trong tiểu bang Cali được chỉ định theo từng bậc dựa trên mức độ xét nghiệm 

dương tính và tỉ lệ ca nhiễm được điều chỉnh.  Ít nhất, các quận hạt phải duy trì một bậc tối thiểu 

ba tuần trước khi chuyển sang một bậc kế tiếp.  Dữ liệu được xem xét mỗi tuần và các bậc được 

cập nhật mỗi Thứ ba.  Trước khi có khả năng chuyển lên một bậc, mỗi quận hạt phải đáp 

ứng được tiêu chuẩn của bậc kế tiếp trong hai tuần liên tiếp.  Nếu các chỉ số của một quận 

hạt xấu đi trong hai tuần liên tiếp, quận hạt đó sẽ được chỉ định một bậc hạn chế hơn.  Quí vị có 

thể đọc thêm Bản Thiết Kế Chi Tiết của tiểu bang về việc Tái Mở Cửa ở đây. 

 

Tình Trạng Hiện Nay  

Ngày hôm qua, Quận Hạt Sacramento đã chuyển sang bậc đỏ do có “rủi ro đáng kể.”  

 

Tình Trạng và Việc Tái Mở Cửa các Trường  

Hai tuần sau ngày quận hạt của chúng tôi được chỉ định một bậc mới là thời gian sớm nát 

để quận hạt có đủ điều kiện tái mở cửa các trường, nhưng không nên xem đó là thời hạn 

chót phải đáp ứng và không yêu cầu các trường tái mở cửa cho việc học trực tiếp tại 

trường.  Chúng tôi tiếp tục làm việc với SCPH, SCOE và các đối tác công đoàn và sẽ thông báo 

kế hoạch và ngày tái mở cửa các trường trong thời gian sớm nhất có thể.  

 

Xem Xét việc Tái Mở Cửa 

Mặc dù tỉ lệ ca nhiễm và tỉ lệ dương tính trong quận hạt có lẽ đã cải thiện, nhưng chúng tôi phải 

luôn chuẩn bị sẵn sàng rằng các điều kiện có thể xấu đi và các biện pháp phòng ngừa về sức khoẻ 

phải được điều chỉnh.  Do đó, điều quan trọng là cộng đồng của chúng ta phải hiểu về nguy cơ 

của COVID-19 và tuân theo các biện pháp phòng ngừa sức khoẻ.   

 

Lúc đầu chúng tôi nỗ lực để đưa một số học sinh quay trở lại các trường để học trực tiếp trong 

thời gian sớm nhất có thể để được hỗ trợ theo mục tiêu chuyên biệt và các dịch vụ phù hợp với 

các hướng dẫn của SCPH.  

 

Chúng tôi tiếp tục làm việc với các đối tác công đoàn về việc thương lượng để tái mở cửa trường.  

 TÍM 

Phổ biến 

ĐỎ 

Đáng Kể 

CAM 

Vừa phải 

VÀNG 

Tối thiểu 

Các trường hợp 

khắp Quận Hạt 

Hơn 7 ca nhiễm 

mới mỗi ngày 

4-7 ca nhiễm mới 

mỗi ngày 

1 - 3.9 ca nhiễm 

mới mỗi ngày 

< 1 ca nhiễm mới 

mỗi ngày 

Tỉ lệ dương tính Hơn 8% xét 5-8% xét nghiệm 2-4.9% xét Ít hơn 2% 

https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-schools-cohort-FAQ.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-schools-cohort-FAQ.pdf


khắp học khu nghiệm dương 

tính 

dương tính nghiệm dương 

tính 

Tình Trạng 

Hiện Tại của 

Quận Hạt 

Sacramento 

Các hoạt động 

hiện tại  

X 

Từ 9/29 

  

Điều này có ý 

nghĩa gì cho kế 

hoạch của Học 

Khu Sac? 

 

 

 

Cần thêm tin tức 

về các Kế Hoạch 

Học Tập, xem kế 

hoạch Trở Lại 

Học Tập  

Các học sinh 

tham gia Học 

Tập Từ Xa 

 

Một số học sinh 

có thể quay trở 

lại trường trong 

một nhóm nhỏ 

được gọi là 

“trung tâm học 

tập” do các Tổ 

Chức theo Cộng 

Đồng của chúng 

tôi hỗ trợ.   

 

Các học sinh 

cũng có thể quay 

trở lại trường để 

tương tác trực 

tiếp một và một 

như việc tư vấn 

và đánh giá về 

sức khoẻ tinh 

thần cho các Học 

Sinh Học Tiếng 

Anh và Học Sinh 

Khuyết Tật, cũng 

như một số dịch 

vụ. 

Sau khi duy trì tình trạng màu đỏ trong hai tuần, 

SCUSD có thể bắt đầu học tập trực tiếp tại trường.  Tuy 

nhiên, điều này không phải là thời hạn chót phải đáp 

ứng.  Học khu tiếp tục thảo luận với SCOE, SCPH, và 

các đối tác lao động và sẽ thông báo tin tức tái mở cửa 

trường sớm nhất có thể.    

 

 

 

 

Phòng Ngừa Sức 

Khoẻ Tại Chỗ 

 

 

Cần thêm tin 

tức về Kế Hoạch 

Sức Khoẻ và An 

Toàn, xem Trở 

Chỉ có các nhóm 

nhỏ các học sinh 

có thể có mặt 

trong trường 

 

Các học sinh và 

nhân viên phải 

tuân thủ Những 

Học sinh có thể quay lại trường để được giảng dạy trực 

tiếp.  Tuy nhiên, học khu sẽ làm việc với SCPH để xác 

định thời điểm an toàn cho việc quay trở lại trường. 

 

Các học sinh và nhân viên phải tuân thủ những yêu cầu 

Sức Khoẻ và An Toàn như được chỉ định trong kế hoạch 

Trở Lại Sự Lành Mạnh.  Điều này bao gồm: 

 



Lại Sự Lành 

Mạnh 

Yêu Cầu về Sức 

Khoẻ và An Toàn 

như được chỉ 

định trong kế 

hoạch Trở Lại Sự 

Lành Mạnh.  

Điều này bao 

gồm:  

 

- Đeo Khẩu 

Trang 

- Giãn Cách Xã 

Hội 

- Vệ sinh Tay – 

Sàng Lọc Triệu 

Chứng – Khuyến 

khích học tập 

ngoài trời   

 

- Đeo khẩu trang 

- Giãn cách xã hội 

- Vệ sinh tay 

- Sàng lọc triệu chứng 

- Khuyến khích học tập ngoài trời  

 

 

 

 

 

Dịch Vụ Dinh 

Dưỡng 

 

Cần thêm tin 

tức, xem Trở 

Lại vấn đề Dinh 

Dưỡng. 

Bắt đầu năm học 2020-21, các bữa ăn sẽ được chia xẻ thông qua việc đến 

nhận tại 44 trường vào các ngày Thứ hai, Thứ tư, và Thứ sáu. 

 

Nếu các trường hoạt động trở lại, các bữa ăn cũng sẽ được phục vụ cho học 

sinh trong khuôn viên trường và việc đến nhận sẽ giảm bớt.   

Cần sự nhanh 

nhẹn 

 

Học khu, nhân 

viên, học sinh và 

gia đình của 

chúng tôi cần 

được chuẩn bị để 

điều chỉnh dựa 

trên tình trạng 

sức khoẻ công 

cộng.   

Nếu có sự bùng 

phát xảy ra trong 

khu vực hay 

trong khuôn viên 

trường, lớp học 

và/hay trường có 

thể được yêu cầu 

đóng cửa hoàn 

toàn.  Nhân viên 

và học sinh (ngay 

cả các nhóm nhỏ) 

có thể không trở 

lại trường cho 

đến khi hoàn tất 

thời gian cách ly. 

 

Nếu học khu tái mở cửa trường, nếu tỉ lệ dương tính hay 

số lượng các ca nhiễm tăng làm quận hạt chuyển trở lại 

tình trạng màu tím, các học sinh có thể cần phải quay lại 

mô hình học tập từ xa.    

 

 

 



Chúng Tôi đang chuẩn bị cho các trường như thế nào để quay trở lại một cách an toàn?  

Học khu chúng tôi đang chuẩn bị cho các toà nhà và nhà trường để bảo vệ an toàn tốt nhất cho 

các học sinh và giúp chúng tôi giảm thiểu lây lan COVID-19.  Chúng tôi đang xem xét từng chi 

tiết một.  Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn tới:  

 

● Thay bộ lọc HVAC và lập trình lại luồng không khí để ngăn ngừa sự tuần hoàn 

● Thay vòi cho bồn nước uống, cung cấp cho học sinh nước đóng chai và cốc có thể uống 

nước lại, với các trạm nước có hệ thống cảm ứng không cần sở tay sẽ được lắp đặt trong 

vài tháng tới 

● Lập các bàn sàng lọc và ghi tên ở mỗi lối vào 

● Đặt các tấm chắn bằng mica trong văn phòng và các không gian cộng cộng khác nơi 

không thể duy trì giãn cách xã hội 

● Lập biển báo để hướng dẫn việc sảng lọc và sức khoẻ  

● Duy trì các yêu cầu cao về việc khử trùng cho nhà trường và không gian 

● Sử dụng một kiến trúc sư để chứng nhận các trường luôn sẵn sàng đôi với COVID-19 

● Đào tạo nhân viên đối với các biện pháp giảm thiểu 

● Cung cấp cho nhân viên và học sinh PPE 

 

 

Điều gì xảy ra nếu có một ca nhiễm COVID-19 được xác nhận trong khuôn viên trường? 

Học khu đã lập kế hoạch chi tiết để giải quyết các ca nhiễm được xác nhận, nhiều ca nhiễm và 

khả năng phơi nhiễm.  Nếu một cá nhân tiếp xúc gần gũi (trong vòng 6 feet trong 15 phút hoặc 

lâu hơn) với một ca nhiễm đã được xác nhận, cá nhân đó sẽ được yêu cầu cách ly ở nhà.  Nếu 

một đột bùng phát xảy ra trong trường hoặc trong một lớp học sau khi trường tái mở cửa, học 

khu sẽ tham khảo ý kiến với Sở Y Tế Công Cộng Quận Hạt Sacramento và có thể phải đóng của 

lớp hoặc trường đó theo hướng dẫn của địa phương và tiểu bang.   

 

 


