
Dòng chủ đề: Cập nhật về khẩu trang tại các trường cho năm học 2021-22  

 
Tuần trước, Bộ Giáo dục Virginia và Bộ Y tế Virginia đã thông báo rằng mỗi hệ thống trường 
học địa phương sẽ xác định cách họ sẽ thực hiện các chiến lược phòng ngừa COVID-19 dựa 
trên các điều kiện cộng đồng và các khuyến nghị về sức khỏe của địa phương. Với sự hết hạn 
gần đây của lệnh y tế công cộng của Virginia và việc phát hành hướng dẫn cập nhật cho 
các trường mầm non-12, nhóm HCPS đã phối hợp với Ban giám hiệu, lãnh đạo trường và 
các đối tác của Bộ Y tế Virginia về các bước tiếp theo cho HCPS . Hiểu được tầm quan 
trọng của chủ đề này đến mức nào, chúng tôi muốn cập nhật cho bạn kế hoạch hiện tại của 
chúng tôi cho mùa thu này. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện tính linh hoạt nếu hoặc khi các điều 
kiện thay đổi. 
 
 

• Henrico County Public Schools (HCPS-Trường Công Lập Quận Henrico) cam kết cung 
cấp một môi trường học đường có xét đến các nhu cầu về sức khỏe và an toàn cá nhân 
và độc đáo của tất cả nhân viên, học sinh và gia đình. Các kế hoạch cho năm học mới 
bao gồm tiếp tục thực hiện các chiến lược giảm thiểu rủi ro về sức khỏe như: tập 
trung vào thói quen rửa tay,  duy trì sự giãn cách 3 bước chân nếu có thể, thường 
xuyên làm sạch các khu vực tiếp xúc nhiều và hệ thống không khí trong nhà được duy 
trì tốt. Các trường học cá nhân sẽ chia sẻ kế hoạch sức khỏe và an toàn cụ thể của họ 
với các cộng đồng trường học của họ trước khi bắt đầu năm học mới. 

• Để phù hợp với hướng dẫn hiện tại, HCPS đặc biệt khuyến khích việc đeo khẩu 
trang ở trường, đặc biệt là ở trong nhà đối với học sinh dưới 12 tuổi (là người chưa đủ 
điều kiện tiêm vắc-xin COVID-19), những học sinh khác chưa được tiêm chủng đầy đủ, 
cũng như những người có tình trạng sức khỏe tiềm ẩn. 

• Mặc dù chúng tôi khuyến khích việc đeo khẩu trang cho những người chưa được tiêm 
chủng đầy đủ, nhưng chúng tôi tôn trọng rằng việc đeo khẩu trang hiện là lựa chọn của 
mỗi cá nhân. Để nhắc nhở, Lệnh Y Tế Công Cộng của Virginia đã hết hạn vào Chủ 
Nhật, ngày 25 Tháng Bảy. HCPS tiếp tục làm việc với các đối tác Bộ Y tế của chúng tôi 
để giám sát các điều kiện của cộng đồng và như đã chia sẻ trước đây, sẽ thực hiện các 
thay đổi đối với các kế hoạch phòng ngừa COVID-19 của trường hoặc phòng ban cụ thể 
cho phù hợp.   

• Trong nỗ lực của chúng tôi để ưu tiên hóa tính liên tục của việc học trực tiếp, điều quan 
trọng là phải hiểu rằng hướng dẫn theo dõi về tiếp xúc hiện tại cho thấy việc đeo khẩu 
trang nói chung sẽ giúp cho học sinh và nhân viên chưa được tiêm phòng tránh các quy 
trình cách ly. 

• Vẫn cần đeo khẩu trang trên xe buýt trường học do lệnh liên bang từ Trung tâm 
Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh liên quan đến các phương pháp giao thông công 
cộng. 

• Khẩu trang dùng một lần sẽ tiếp tục có sẵn trên xe buýt và trong các trường học của 
chúng ta trong năm học sắp tới. Nhân viên và sinh viên cũng sẽ có quyền sử dụng dải 
phân cách bằng nhựa để sử dụng cho cá nhân của họ nếu muốn. 

• Đối với những người muốn tiếp cận với vắc-xin, chúng tôi sẽ tổ chức một phòng 
khám vắc-xin miễn phí tại Trường Trung học Cơ sở Elko vào Thứ Tư, ngày 28 tháng 
7, từ 9-11 giờ sáng. Chúng tôi sẽ tổ chức một phòng khám vắc-xin bổ sung tại 
Trường Trung học Cơ Sở Brookland vào ngày 18 tháng 8, từ 1-3 giờ chiều. Cơ 
hội tiêm chủng bổ sung sẽ được chia sẻ trong tương lai gần. 

 



Chúng tôi rất vui mừng về việc chúng tôi quay trở lại với việc học trực tiếp năm ngày một 
tuần toàn thời gian cho năm học 2021-22.  Một lần nữa, chúng tôi cam kết cung cấp một môi 
trường học đường có xét đến các nhu cầu về sức khỏe và an toàn cá nhân và độc đáo của tất 
cả mọi người. Những người có cân nhắc cá nhân nên liên hệ với hiệu trưởng trường học của 
họ.  
  
Khi sắp đến ngày tựu trường, là Thứ Tư, ngày 8 tháng Chín, chúng tôi muốn cảm ơn quý vị 
đã nỗ lực không ngừng để đảm bảo năm học 2021-22 là một năm học an toàn và lành mạnh 
cho tất cả mọi người.  Biết được rằng bản chất thường xuyên thay đổi của đại dịch COVID-19, 
chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện tính linh hoạt nếu hoặc khi các điều kiện thay đổi.   
 

Trân trọng, 

Trường Công Lập Quận Henrico 

 
 


