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The flu shot 
is highly 
recommended 

• Bắt đầu từ năm học 2020-2021, tất cả học sinh phải tiêm vắc
xin cúm.

• Chủng ngừa cúm luôn là điều quan trọng cần được tiêm để
giảm nguy cơ mắc bệnh cúm, giảm mức độ nghiêm trọng của
bệnh nếu một người bị bệnh (bao gồm cả nguy cơ nhập viện) 
do cúm, cũng như ngăn ngừa lây lan bệnh cúm cho người
khác.

• Vào thứ Sáu, ngày 15 tháng Giêng, Bộ Y tế Công cộng đã bãi
bỏ yêu cầu về thuốc chủng ngừa cúm cho trẻ em trong độ tuổi
đi học. Tuy nhiên,

• Thuốc chủng ngừa cúm vẫn được khuyến khích mạnh mẽ
trong đại dịch COVID-19. Thuốc chủng ngừa cúm sẽ giúp
giảm tác động tổng thể của bệnh đường hô hấp đối với dân số, 
bảo vệ các nhóm dân cư dễ bị tổn thương khỏi bệnh nặng và
giảm gánh nặng chung cho hệ thống chăm sóc sức khỏe. Các
bác sĩ cho biết thêm:



Khử Trùng Tay

• Để đối phó với sự bùng phát của COVID-19, Bộ
Y tế Công cộng Massachusetts và Trung tâm 
Kiểm soát Dịch bệnh Quốc gia khuyến cáo nên 
rửa tay thường xuyên hoặc sử dụng chất khử
trùng có cồn khi không có sẵn dịch vụ rửa tay.

•

• Nước rửa tay được coi là một loại thuốc không

kê đơn do có chứa cồn, và một số gia đình có thể

không muốn con mình sử dụng. Những gia đình

đó sẽ có thể chọn không cho học sinh của họ tiếp

cận với chất khử trùng tay có cồn khi ở trường. 

Các loại mẫu chọn không có sẽ có sẵn trên trang 

web SPS.



Đối với học
sinh được sử
dụng thuốc
trong trường
học, các hướng
dẫn sau sẽ được
áp dụng

• Y tá sẽ liên lạc với phụ huynh / người giám hộ và bác sĩ của
học sinh để xác định những cách có thể dùng thuốc tại nhà.

•

• Những học sinh yêu cầu dùng thuốc khi ở trường, sẽ ở lại
lớp học của mình cho đến khi y tá đến đón.

•

• Học sinh sẽ được đưa đến phòng điều dưỡng, nơi sẽ có giới
hạn có một học sinh tại một thời điểm.



Mang Thuốc Đến Trường Học
l
• Các gia đình hẹn với y tá của trường để mang thuốc đến, vì vậy thời gian giao thuốc có

thể bị thay đổi để thích ứng với sự giữ khoảng cách xã hội.

• Nếu được y tá chấp thuận, học sinh có thể tự quản lý và mang theo thuốc của mình. 
Những sinh viên đó sẽ cất thuốc trong đồ dùng cá nhân của họ.

• Điều trị bằng máy phun thuốc sẽ được thực hiện trong phòng có hệ thống thông gió chất
lượng, y tá đeo khẩu trang N95 và quy trình khử trùng nghiêm ngặt sẽ được thực hiện sau 
mỗi lần điều trị. Ngoài ra, các y tá sẽ làm việc với bác sĩ của học sinh để xác định xem có
hệ thống phân phối thay thế an toàn và phù hợp cho việc điều trị đó không.



Đồ Che Mặt

• Học sinh từ lớp 2-12 sẽ được yêu cầu đeo khăn 
che mặt trong trường học và trên sân trường. trừ
khi các em được miễn việc đeo khẩu trang phải
có giấy y tế.

•

• Học sinh sẽ được khuyến khích thực hành đeo 
khăn che mặt hai tuần trước khi bắt đầu trở lai, 
hay nói cách khác, họ sẽ được yêu cầu bắt đầu
đeo khăn che mặt trong quá trình học.

•

• Học sinh cũng sẽ được yêu cầu thực hành Mask
Breaks, bao gồm việc cởi khăn che mặt và đeo 
lại



Ra Vào
Trường Học

• Học sinh phải luôn cách nhau ít nhất 6 feet (Khoảng 2 
mét).

• Các hình dừng hoặc các điểm đánh dấu khác sẽ được sử
dụng để xác định khoảng cách 6 feet ở ngoài trời.

• Học sinh sẽ sử dụng nhiều lối vào.

• Nhân viên sẽ giám sát việc học sinh sử dụng khẩu trang, 
giãn cách xa xã hội và đi lại hành lang.

Ra Vào



Lớp Học

Nhóm học sinh và chỗ ngồi được chỉ định

Trạm vệ sinh tay

Giữ Khoảng Cách

Đeo Khẩu Trang

Rửa tay sạch / Khử trùng



Bữa Ăn
Các bữa ăn sẽ được phân phát cho từng học sinh tại một thời điểm mà vẫn giữ được sự

khác biệt với xã hội.

Học sinh sẽ:

Sử dụng nước rửa tay

Nhận thức ăn, khăn giấy và khăn lau khử trùng của họ

Quay lại bàn làm việc của họ

Dùng khăn khử trùng lau tay

Lau sạch bàn làm việc của họ bằng khăn lau khử trùng

Đặt một tấm khăn cho đến khi tất cả học sinh khăn trên bàn của họ

Chờ đã lấy được bữa ăn và trở về chỗ ngồi

Gỡ mặt nạ (mask) của họ và đặt mặt nạ lên khăn giấy

Ăn và không chia sẻ thức ăn

Đặt mặt nạ của họ trở lại

Vứt bỏ rác vaò từng thùng rác



Dùng Nhà Vệ Sinh
• Học sinh sẽ không được phép sử dụng nhà vệ sinh trong thời gian chuyển tiếp

• Nhà vệ sinh sẽ được phân theo vị trí lớp học và mỗi trường sẽ có kế hoạch cho những lớp
nào được sử dụng nhà vệ sinh cụ thể vào một thời điểm

• Đối với nhà vệ sinh lớn hơn, có thể cho phép nhiều học sinh vào nhà vệ sinh cùng lúc nếu
họ thuộc cùng một lớp / nhóm

• Các trường học sẽ sử dụng hệ thống ra vào nhà vệ sinh để giảm số lượng học sinh vào
nhà vệ sinh cùng một lúc và việc ra vào nhà vệ sinh sẽ được nhân viên giám sát.

• Nhân viên sẽ cho các em ghi tên ra vào để đảm bảo rằng học sinh sử dụng công cụ viết
của riêng họ cho nhật ký

• Khăn giấy sẽ được cung cấp trong mỗi nhà vệ sinh và máy sấy không khí sẽ bị tắt

• Học sinh sẽ được yêu cầu sử dụng nước rửa tay trước và sau khi đi vệ sinh



Chuyển đổi lớp học

• Quá trình chuyển đổi sẽ được giữ ở mức tối
thiểu

• Các mô hình đi lại rõ ràng sẽ được tuân thủ để
tránh đông đúc, duy trì nhóm và giảm thiểu các
tương tác giữa người với người không cần thiết.

• Sẽ có các mô hình đi lại một chiều cho hành
lang và nhà ăn.

• Các mũi tên sẽ hiển thị các kiểu đi lại

• Quá trình chuyển đổi lớp sẽ bị so le



Phòng chờ Y 
tế

Phòng chờ Y tế là một không gian tách biệt với văn 
phòng y tá để chăm sóc cho một học sinh:

Học sinh có triệu chứng COVID-19

Ai đã biết về kết quả xét nghiệm dương tính khi ở 
trường



• Đảm bảo con bạn hiểu và tuân thủ chính sách
Che mặt

• Giữ con bạn ở nhà nếu các em bị ốm

• Các gia đình nên biết rằng:

• Học sinh bị binh tại trường phải đưa đón. Học 
sinh không thể đi xe buýt Phụ huynh phải hẹn
để đến trường đón: bắt buộc phải xa cách xã
hội

•
Gia đình phải giữ các
em an tòan


