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Kính thưa: Gia đình SLPS: Giao thức COVID 2022-2023 
  

Vui lòng lưu ý các sửa đổi dưới đây đối với Giao thức COVID của chúng tôi. 
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với hiệu trưởng của bạn.  
 
Báo cáo các trường hợp xét nghiệm dương tính 
 
Bất kỳ học sinh nào có kết quả xét nghiệm dương tính phải ở nhà ít nhất 5 ngày kể từ ngày bắt 
đầu có các triệu chứng hoặc ngày lấy tăm bông xét nghiệm theo hướng dẫn cách ly hiện hành 
của CDC, bao gồm chỉ trở lại trường khi không bị sốt trong 24 giờ và đeo khẩu trang phù hợp 
cho 10 ngày sau khi tăm bông xét nghiệm dương tính của họ. 
 
Để Học khu giám sát tỷ lệ kết quả xét nghiệm dương tính, vui lòng báo cáo kết quả xét nghiệm 
dương tính của học sinh cho trường của họ. 
 
Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cung cấp bài học và đảm bảo rằng họ không bị mất 
bài học, nhưng chương trình giảng dạy của chúng tôi sẽ không có phần học trực tuyến hoặc 
nội trú nào trong năm nay. Do đó, học sinh sẽ bị tính là vắng mặt trong thời gian cách ly vì 
COVID sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính. 
 
Phơi nhiễm COVID 
 
Vui lòng lưu ý sự thay đổi đáng kể này trong hướng dẫn cho năm 2022-2023: 
 
Nếu bạn được thông báo rằng bạn đã tiếp xúc với một người dương tính với COVID, không 
giống như kết quả dương tính như đã nêu ở trên, bạn KHÔNG nên báo cáo việc tiếp xúc này 
cho Học khu. Học khu không còn duy trì bất kỳ Bộ phận Truy tìm Liên hệ nội bộ nào, CDC cũng 
không khuyến nghị truy tìm hoặc cách ly liên hệ. Nếu bạn biết học sinh của mình tiếp xúc gần / 
tiếp xúc với người dương tính với COVID, hãy tuân thủ các biện pháp phòng ngừa của CDC, bao 
gồm đeo khẩu trang vừa vặn đúng cách trong 10 ngày sau lần tiếp xúc cuối cùng và theo dõi 
các triệu chứng. 
 
Để biết thông tin, bạn có thể tìm thông tin hiện tại trên trang web của CDC về các yêu cầu tiêm 
chủng để luôn cập nhật về tiêm chủng. 
 
Các triệu chứng nhiễm COVID 
 
Học sinh không thể đến trường với bất kỳ triệu chứng nào sau đây trừ khi COVID đã được loại 
trừ: 
Ớn lạnh / run rẩy, đau cơ, đau họng, mất vị giác hoặc khứu giác, sốt (100,4 trở lên), hoặc khó 
thở, ho, đau bụng, tiêu chảy. Vui lòng tham khảo Cây quyết định về triệu chứng học sinh hiện 
tại để biết thêm thông tin. 
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Nếu học sinh của bạn có các triệu chứng và có kết quả xét nghiệm COVID âm tính cùng thời 
điểm, chúng có thể đi học miễn là chúng cảm thấy đủ khỏe, có thể quy các triệu chứng đó là 
tình trạng không COVID, không lây nhiễm và không bị sốt. 
 
Quy trình này phải được tuân thủ ngay cả khi bạn tin rằng các triệu chứng của học sinh là do 
chẩn đoán thay thế không phải COVID và ngay cả khi chúng đã được tiêm chủng + cập nhật 
thuốc tăng cường. COVID có thể bắt chước các bệnh không lây nhiễm như dị ứng hoặc nhiễm 
trùng xoang, và do đó, COVID phải được loại trừ trong mọi trường hợp. 
 
Nếu học sinh của bạn có một tình trạng sức khỏe đang diễn ra, trong đó bạn có bất kỳ triệu 
chứng nào giống với COVID, vui lòng tham khảo ý kiến của hiệu trưởng nhà trường và / hoặc y 
tá. Họ sẽ cung cấp hướng dẫn về việc gửi giấy ghi chú của bác sĩ đương thời nêu rõ các triệu 
chứng của con bạn để họ không cần phải liên tục kiểm tra COVID để loại trừ nó. 
 
Sử dụng mặt nạ 
 
SLPS tiếp tục khuyến nghị tạo mặt nạ theo tất cả các khuyến nghị về mặt nạ của CDC, bao gồm 
cả việc tạo mặt nạ trong thời gian cộng đồng có COVID cao hoặc nếu thuộc danh mục rủi ro 
cao. Như đã nêu ở trên, khẩu trang cũng nên được đeo trong 10 ngày sau khi (1) tiếp xúc gần 
với người dương tính với COVID, hoặc (2) kết quả dương tính với COVID. 
 
SLPS sẽ thực hiện các nỗ lực giảm thiểu rủi ro tại lớp học và trường học dựa trên tỷ lệ tích cực 
xây dựng của từng cá nhân. Như vậy, một lần nữa, hãy đảm bảo rằng bạn báo cáo với ban lãnh 
đạo xây dựng nếu học sinh của bạn có kết quả dương tính với COVID. 
 
Tất cả chúng ta phải làm phần việc của mình để giữ cho môi trường học đường của chúng ta 
được an toàn. Vui lòng thực hiện nghiêm túc giao thức này và tất cả chúng ta hãy làm việc 
cùng nhau như một cộng đồng để giữ cho nhau được thông tin và an toàn.  

 


