
Dòng chủ đề: Kỳ Nghỉ Mùa Xuân: Hãy đưa ra những lựa chọn an toàn, lành mạnh 
  
 Kỳ nghỉ mùa Xuân sắp đến rồi. Sau một năm đại dịch, sự chăm chỉ và kiên nhẫn của bạn đang được đền 
bù. Chúng tôi đã đạt được tiến bộ trong khu vực về việc tiêm chủng chống lại COVID-19, việc học trực 
tiếp đã được mở rộng và các hoạt động ngoại khóa cũng đang diễn ra sôi nổi. Chúng tôi biết những cơ 
hội này quan trọng như thế nào và chúng tôi muốn chúng tiếp tục. Khi các trường hợp COVID-19 xâm 
nhập vào trường học của chúng tôi, chúng cản trở khả năng cung cấp trải nghiệm trực tiếp cho học sinh 
của chúng tôi. Vì vậy, nhiều người đã liên hệ với chúng tôi để hỏi về hướng dẫn của chúng tôi liên quan 
đến Kỳ nghỉ mùa Xuân.  
  
Như chúng tôi đã chia sẻ trước đây, kế hoạch an toàn và sức khỏe của HCPS mà tất cả nhân viên và 
học sinh phải tuân thủ mỗi ngày khi đi làm/đi học, kể cả những ngày sau Kỳ nghỉ mùa Xuân, là khả 
năng trả lời ‘không’ trên mẫu tự kiểm tra của HCPS. 
  
Chúng tôi khuyến khích mọi người tiếp tục cảnh giác trong thời gian bạn ở ngoài trường và trong khi 
không bắt buộc,  chúng tôi khuyến khích bạn làm quen với hướng dẫn của  CDC về việc đi du hành  và 
các biện pháp an toàn khác: 
 
Trước khi du hành và trong chuyến đi của bạn (hướng dẫn của CDC ): 

• Nếu bạn đủ điều kiện, hãy bắt đầu chủng ngừa COVID-19. Trang sức khỏe Quận Henrico là một 
nơi tốt để bắt đầu. 

• Trước khi đi du hành, bạn nên đi kiểm tra virus từ một đến ba ngày trước chuyến đi của mình. 
Trang sức khỏe của Henrico bao gồm thông tin về nơi làm xét nghiệm. 

• Đeo khẩu trang che mũi và miệng khi ở nơi công cộng. 
• Tránh đám đông và cách những người không đi cùng bạn ít nhất 6 feet. 

Sau khi đi du hành (hướng dẫn của CDC): 
• Hãy kiểm tra bằng xét nghiệm vi rút từ ba đến năm ngày sau khi đi du hành VÀ ở nhà và tự cách 

ly trong bảy ngày sau khi đi du hành. 
• Ngay cả khi bạn xét nghiệm âm tính, hãy ở nhà và tự cách ly trong trọn bảy ngày. 
• Nếu kết quả xét nghiệm của bạn là dương tính, hãy cách ly bản thân để bảo vệ cho người khác 

khỏi bị nhiễm bệnh. 
• Nếu bạn không được kiểm tra, hãy ở nhà và tự cách ly trong 10 ngày sau khi đi du hành.  

  
  
Mặc dù thông tin được chia sẻ ở trên làm thành hướng dẫn CDC và các thực thi hay nhất, nhưng nó 
không tiêu biểu cho các yêu cầu cụ thể của HCPS. Một lần nữa, HCPS đòi hỏi tất cả nhân viên và học 
sinh phải tuân thủ mỗi ngày khi đi làm/đi học, kể cả những ngày sau Kỳ nghỉ mùa Xuân, là khả năng 
trả lời ‘không’ trên mẫu tự kiểm tra. 
  
Chúng ta đã đi quá xa với tư cách là một cộng đồng để bị tụt hậu bây giờ. Khi tất cả chúng ta làm việc 
cùng nhau, chúng ta có thể tránh được một đợt gia tăng bệnh nhiễm trùng mới khi chúng ta giành lại 
môi trường học đường mà tất cả chúng ta đều mong muốn và đáng được hưởng.  
  
Chúc bạn có một Kỳ nghỉ Xuân tuyệt vời và tất cả chúng ta hãy trở lại trường học một cách khỏe mạnh! 
   
Video HCPS: Chúc một kỳ nghỉ mùa xuân khỏe mạnh! 
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