Tiêu đề: MỚI: Yêu cầu đeo khẩu trang trong trường bắt đầu từ năm học 2021-22
Kính gửi các gia đình và nhân viên của Henrico,
Như quý vị đã biết, HCPS cam kết tiến hành hoạt động học tập trực tiếp năm ngày mỗi tuần trong môi
trường học đường an toàn và lành mạnh. Dựa trên dữ liệu và xu hướng y tế hiện tại, cùng với hướng
dẫn mới nhất từ các chuyên gia y tế tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh dịch và Sở Y tế
Virginia, Hội đồng Trường học Quận Henrico đã bỏ phiếu nhất trí khai giảng năm học 2021-22 với yêu
cầu đeo khẩu trang bên trong trường học và văn phòng đối với tất cả các cá nhân (nhân viên, học sinh,
v.v.), bất kể đã tiêm vắc-xin hay chưa. Theo lệnh của liên bang, mọi người cũng phải đeo khẩu trang
ngay cả trên xe buýt trường học.
Trong tương lai, các thủ tục đeo khẩu trang sẽ được đánh giá hai tuần một lần tại các cuộc họp công khai
của Hội đồng Trường học (xem ngày diễn ra cuộc họp sắp tới của Hội đồng Trường học ở đây.)
Khi ở ngoài trời, mọi người vẫn được khuyến khích đeo khẩu trang, đặc biệt là với những ai chưa tiêm
vắc-xin hoặc không tránh được tiếp xúc gần. Các trường của chúng tôi cũng sẽ chuẩn bị để thông qua các
quy định về sử dụng khẩu trang trong nhà, bao gồm (nhưng không giới hạn ở) hoạt động thể dục thể
thao, ban nhạc, dàn hợp xướng, hoạt động ăn uống, các chuyến tham quan thực địa, các yêu cầu y tế,
v.v. Quý vị có thể ghé thăm trang web của chúng tôi để tìm hiểu thêm các trường hợp cụ thể.
Bên cạnh việc đeo khẩu trang, các kế hoạch cho năm học mới bao gồm việc tiếp tục thực hiện các công
tác giảm thiểu nguy cơ lây bệnh như:
•
•
•
•
•

Hệ thống điều hòa không khí được bảo trì tốt.
Duy trì khoảng cách 3 foot nếu có thể.
Thường xuyên vệ sinh các khu vực có tần suất tiếp xúc cao.
Có tấm chắn bàn bằng nhựa trong (để sử dụng theo yêu cầu.)
Tiếp tục tập trung vào việc rửa tay.

Mỗi trường học sẽ chia sẻ các kế hoạch sức khỏe và an toàn cụ thể của trường với cộng đồng trước
thềm năm học mới. Như mọi khi, chúng tôi luôn sẵn sàng ứng phó linh hoạt khi tình trạng y tế thay đổi.
Hãy tiêm vắc-xin nếu quý vị đủ điều kiện. Thông tin từ Sở Y tế Virginia là nơi rất đáng tin cậy để bắt đầu!
https://vaccinate.virginia.gov/
Xin chân thành cảm ơn những nỗ lực không ngừng nghỉ của quý vị để đảm bảo cho năm học 2021-22
được an toàn và khỏe mạnh cho tất cả mọi người. Chúng tôi mong được chào mừng các em học sinh vào
ngày tựu trường, Thứ Tư, ngày 8 tháng 9. (Thứ Ba, ngày 7 tháng 9 là ngày nghỉ lễ của học sinh theo lễ
Rosh Hashanah.)
Trân trọng,
Henrico County Public Schools

