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Hôm nay Ủy Ban Quản Trị Giáo Dục Học Khu Sacramento và Giám Đốc Học Khu Sacramento 
thông báo rằng tất cả các trường trong học khu sẽ tạm thời đóng cửa bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 
16 tháng 3 cho đến Thứ Tư, ngày 18 tháng 3, và các lớp sẽ học trở lại vào Thứ Năm, ngày 19 
tháng 3.  Trong thời gian đóng cửa trường, Học Khu sẽ tiếp tục làm việc để chuẩn bị việc giáo 
dục cho các học sinh và hỗ trợ cho cộng đồng của chúng ta trong cuộc khủng hoảng sức khoẻ 
công cộng bởi dịch COVID-19.   
 
Ngày mai, Thứ Sáu, ngày 13 tháng 3, các trường vẫn mở cửa cho tất cả học sinh và nhân viên.  
Nếu các gia đình nào muốn giữ học sinh ở nhà vào ngày mai, nó được tính là vắng mặt có lý do.  
Như đã tuyên bố trước đây, nếu một học sinh hoặc nhân viên có tình trạng sức khoẻ được đặt vào 
nhóm có nguy cơ rủi ro cao với COVID-19, họ nên ở nhà. 
 
Các trường sẽ đóng cửa cho đến Thứ Tư, ngày 18 tháng 3 năm 2020 để tiến hành khử trùng 
triệt để tất cả các lớp học và thực hiện các cách thức phù hợp với Yêu Cầu Quản Trị mới do 
Thống đốc Gavin Newsom ban hành trong 24 giờ qua, cũng như các hướng dẫn của Bộ Y tế 
Công cộng Cali và Trung Tâm Kiểm Soát Dịch Bệnh.  Chúng tôi sẽ cập nhật tin tức vào thứ ba 
tuần tới, ngày 17 tháng 3 về bất kỳ việc gia hạn nào thêm về thời gian đóng cửa trường. 
 
Việc đóng cửa trường tạm thời sẽ cho phép Học Khu thực hiện các bước theo sau:  
• Tiến hành vệ sinh triệt để và bổ sung các đồ dùng vệ sinh 
• Khử trùng tất cả các khuôn viên trường 
• Đảm bảo tất cả các lớp học có đồ dùng vệ sinh cần thiết 
• Tiếp tục để đảm bảo luôn có sẵn các đồ dùng rửa tay  
• Xây dựng cách thức cho các sự kiện của trường, chuyến tham quan thực tế, và việc tụ tập khác 
• Tiến hành thảo luận với các đối tác công đoàn để giữ an toàn cho nhân viên 
• Cung cấp đào tạo cho nhân viên cách phòng ngừa và các biện pháp giảm thiểu (ví dụ như rửa 

tay, các cách thức sử lý khi bị bệnh) 
 
 

Tối hôm qua Thống Đốc Gavin Newsom đã tuyên bố rằng các quan chức y tế công cộng Cali đã 
ban hành một chính sách được cập nhật về việc tụ tập để bảo vệ sức khoẻ công cộng và làm 
chậm sự lây lan của COVID-19.  Ông ta cũng nhắc lại rằng các học khu tuân thủ theo hướng dẫn 
được Bộ Y Tế Công Cộng Cali cung cấp liên quan đến việc đóng cửa trường nếu có một học 
sinh , giáo viên, hay nhân viên kiểm tra dương tính với COVID-19.   
 
 
“Học khu và cộng đồng của của chúng ta đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng sức khỏe chưa 
từng có.  Để đáp ứng với COVID-19, chúng tôi phải phụ thuộc vào sự khôn ngoan của các 
chuyên gia y tế công cộng và các quan chức được bầu của chúng tôi và chúng tôi tin tưởng vào 
sự quyết tâm của cộng đồng để cùng nhau vượt qua cuộc khủng hoảng này bằng cách thực hiện 
các phương pháp phòng ngừa và có phản ứng nhanh,” Ông Giám Đốc Học Khu Aguilar nói.  
 
 
“Hôm nay, Thống đốc Newsom cho biết tại một cuộc họp báo mà ông tổ chức sáng nay, các 
trường của chúng ta thật là cần thiết trong cộng đồng.  Chúng tôi không đưa ra quyết định đóng 
cửa trường học một cách dễ dàng và chúng tôi nhận ra được các mối quan tâm và những khó 
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khăn cuả quyết định này có thể gây ra cho các gia đình,” Giám đốc học khu Aguilar tiếp tục.  
“Học khu đã thông báo cho các lãnh đạo được bầu và liên lạc với tất cả các gia đình để họ biết về 
sự phát triển này và đưa ra các tin tức về cách thức tiếp cận các bữa ăn tại trường cũng như các 
dịch vụ cần thiết khác mà Học khu sẽ tiếp tục cung cấp trong thời gian trường tạm đóng cửa.” 
 
“Trong lúc không có giải pháp hoàn hảo nào cho cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng này, 
mục tiêu là để làm chậm sự lây lan của coronavirus.  Học khu sẽ tiếp tục tuân theo các hướng 
dẫn của Trung tâm kiểm soát dịch bệnh và của Bộ Y tế công cộng Cali và tạm thời đóng cửa các 
trường học trên toàn học khu để khử trùng triệt để các lớp học và lên kế hoạch cho các cách thức 
mới để giữ khoảng cách tiếp xúc với xã hội nhằm giúp ích cho nỗ lực giảm thiểu,”. Giám đốc Sở 
Y tế Quận Sacramento, Bác sĩ Peter Beilenson nói.  
 
Học khu sẽ tiếp tục cung cấp bữa ăn cho các học sinh bị ảnh hưởng thông qua các chương trình 
dinh dưỡng của trường trong tuần lễ các trường học trong học khu đóng cửa.  Để đảm bảo cho 
các học sinh có đầy đủ dinh dưỡng trong lúc ở nhà hoặc dưới sự chăm sóc khác, Học khu của 
chúng tôi sẽ phân phát bữa ăn sáng và bữa trưa mỗi ngày tại các địa điểm trên toàn học khu cho 
bất kỳ trẻ em từ 18 tuổi trở xuống có thể mang về nhà trong thời gian đóng cửa trường.  
  
 
“Chúng tôi sẽ chống lại việc đóng cửa toàn bộ các trường của học khu trong tương lai trừ khi các 
chuyên gia y tế công cộng chỉ ra rằng việc làm như vậy sẽ bảo vệ tốt cho sức khỏe và sự lành 
mạnh của các học sinh và cho cộng đồng hơn là giữ cho trường học của chúng tôi mở và giữ cho 
học sinh khỏe mạnh tại trường.  Giám Đốc Học Khu Aguilar nói. “Đây là một tình huống rất 
lỏng lẻo, và khi chúng tôi tìm hiểu về các trường hợp mới và chúng tôi nhận được hướng dẫn 
mới từ các nhân viên y tế, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tin tức cho cộng đồng trường của chúng 
tôi.  Tất cả các quyết định liên quan đến cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng này sẽ tiếp tục 
được đưa ra với sự tư vấn chặt chẽ của Sở Y tế Công cộng Quật Hạt Sacramento (SCPH) khi 
chúng tôi đánh giá cách thức tốt nhất để giữ cho học sinh và cộng đồng trường học của chúng ta 
khỏe mạnh và an toàn.” 
 
 
Tất cả học sinh, nhân viên và thành viên cộng đồng được khuyến khích tuân theo chính sách y tế 
của Học khu dựa trên hướng dẫn của SCPH để bảo vệ những người có nguy cơ rủi ro cao nhất 
trong cộng đồng của chúng ta: 
 

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

• Những người có nguy cơ rủi ro cao do tuổi tác hoặc tình trạng sức khoẻ như bệnh tim 
mạch, ung thư, bệnh tim hoặc bệnh phổi chẳng hạn như COPD, cũng như những người có 
hệ thống miễn nhiễm yếu nghiêm trọng nên cân nhắc việc ở nhà và tránh xa khoảng một 
sải tay nơi đông người tụ tập. 
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Học khu Sacramento cung cấp một trang mạng mới dành riêng để trả lời các câu hỏi thường gặp 
về COVID-19 tại www.scusd.edu/covid-19, mà sẽ được 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 
 
Sức khỏe và sự an toàn của tất cả học sinh và nhân viên của học khu Sacramento là mối quan 
tâm lớn nhất của chúng tôi, và chúng tôi xin cảm ơn mọi người đã hiểu biết và đang thực hiện 
phần việc của họ để giữ cho các học sinh và cộng đồng của chúng ta khoẻ mạnh.   
 

http://www.scusd.edu/covid-19

