
   

 
 
 
Hôm nay Học Khu Sacramento biết được có một tình nguyện viên tạm thời và cũng là giáo viên dạy thế trong 
tháng 2, làm việc trong lớp học của trường tiểu học Sutterville đã kiểm tra dương tính với COVID-19.    
 
Giám đốc học khu Jorge Aguilar xác nhận rằng, “Học Khu Sacramento đã tham khảo chặt chẽ với Sở Y Tế 
Công Cộng Quận Hạt Sacramento (“SCPH”)  để đánh giá biện pháp tốt nhất nhằm giữ cho các học sinh và cộng 
đồng trường của chúng ta khoẻ mạnh và an toàn và Học Khu sẽ tiếp tục tuân theo  -  SCPH’s recommended 
actions for schools during the current Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) outbreak, với việc đề nghị của 
SCPH là các trường của chúng tôi, bao gồm trường Tiểu Học Sutterville, sẽ tiếp tục mở cửa cho đến khi nhận 
được thông báo mới.”  
 
“Dựa trên - guiding principles on COVID-19 mitigation from the Centers for Disease Control and Prevention đã 
tiết lộ ngày hôm nay, cũng như một trường hợp COVID-19 duy nhất này được xác nhận, SCPH khuyến nghị 
trường này không đóng cửa vào thời điểm này,” Giám đốc Dịch Vụ Y Tế Quận Hạt Sacramento, Tiến sĩ Peter 
Beilenson đã nói.    
 
Tiến sĩ Beilenson đề nghị thêm rằng, “bất kỳ học sinh hay nhân viên bị bệnh được khuyến cáo nên ở nhà cho 
đến khi không còn triệu chứng trong vòng 72 giờ, hay sau bảy ngày kể từ ngày có triệu chứng, tùy thuộc thời 
gian nào kéo dài hơn.” 
 
Giám đốc học khu Aguilar cũng xác nhận rằng “chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ vớ SCPH và giám sát 
chặt chẽ sức khoẻ của các học sinh và nhân viên.” Các trường đã không cho thấy có sự sụt giảm đáng kể sỉ số 
chuyên cần do bị bệnh, và vẫn duy trì một tỉ lệ đi học chuyên cần trên mức trung bình trong vài tuần qua.  “Học 
khu đang thực hiện bước chủ động trong việc vệ sinh khuôn viên Trường Sutterville bằng việc vệ sinh thật kỹ 
vào tối nay,”  Giám đốc học khu Aguilar cho biết. 
 
Học khu sẽ tiếp tục làm việc rất chặt chẽ với SCPH và cộng đồng của chúng ta để cập nhật tin tức và bất kỳ sự 
phát triển nào mới.  Sự hướng dẫn gần đây nhất từ - SCPH recommends community mitigation measures để bảo 
vệ những ai có nguy cơ rủi ro cao nhất trong cộng đồng của chúng ta, bao gồm rằng:  
 

• 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. 

Học Khu Sacramento sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp chủ động để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn cho các học 
sinh và nhân viên.  Nhân viên vệ sinh học khu khử trùng các khu vực tiếp xúc cao tại tất cả các trường mỗi 
ngày.  Ngoài ra, một nhóm chuyên trách cũng đã được chỉ định để thường xuyên và luân phiên vệ sinh thật kỹ 
tất cả các trường và các phòng ban trong Học khu.  Nhóm đó đã được chỉ định để tiến hành làm vệ sinh thật kỹ 
cho Trường tiểu học Sutterville tối nay. 

https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/GD-RecommendedActionsForSchoolsDuringCOVID19.pdf
https://dhs.saccounty.net/PUB/Documents/Communicable-Disease-Control/GD-RecommendedActionsForSchoolsDuringCOVID19.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/community-mitigation-strategy.pdf
https://www.saccounty.net/news/latest-news/Pages/County-Announces-New-Mitigation-Efforts-COVID-19.aspx


   

Chúng tôi kêu gọi tất cả học sinh và thành viên cộng đồng tiếp tục tuân theo các cách thức được SCPH đề 
nghị để bảo vệ bản thân và ngăn ngừa sự lây lan của bệnh: 

• Rửa tay bằng xà phòng và nước thường xuyên.  
• 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.  
• Bất kỳ ai có các triệu chứng như - sốt, ho hoặc khó thở - nên ở nhà, không đi làm hoặc đi học cho đến 

khi không còn triệu chứng trong vòng 72 giờ hoặc sau bảy ngày kể từ khi bắt đầu có triệu chứng, tùy 
thuộc thời gian nào kéo dài hơn 

 
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.  Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho cộng đồng trường của chúng ta các tin tức mới nhất về COVID-
19, mà có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ, sự lành mạnh của các học sinh và nhân viên của chúng tôi hoặc ảnh 
hưởng đến lịch học tập hay các hoạt động của trường. 
 

 
 
 
 
 
 

 

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

