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Học Khu Renton tiếp tục làm việc với Public Health—Seattle & King County, và Washington

State Department of Health (DOH) giám sát dữ liệu COVID-19 và thực hiện các quyết định am
hiểu để quyết định khi nào chúng ta có thể có học sinh trở lại học gặp mặt. Washington State
Department of Health updated guidance on 12.16.20, cung cấp cân nhắc cho thể thức giáo dục
dựa trên sự lây lang COVID-19 của cộng đồng.
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HỌC KHU VÀ CÁC ĐIỀU PHỐI VIÊN COVID-19 TẠI CƠ SỞ/ĐỘI ĐÁP ỨNG
Học khu Renton đã cẩn thận phối hợp, lên kế hoạch và chuẩn bị những kế hoạch để đáp ứng yêu cầu bắt
buộc về sức khõe để tái mở cửa các trường học của chúng ta cho năm học 2020-21 theo đúng với Public
Health—Seattle & King County (PHSKC), Office of Superintendent of Public Instruction (OSPI) guidance,
và Văn Phòng Thống Đốc. Chúng ta sẽ hợp tác với các nhóm này, theo dõi hướng dẫn sức khõe an toàn
và các nghi thức, cập nhật các đáp ứng của chúng ta cách xứng hiệp.
Kiểm soát COVID-19 trong các trường học và cơ sở của học khu, để giúp giảm truyền nhiểm và giữ cho
học sinh, nhân viên, và các gia đình được an toàn sức khõe đòi hỏi một đội phối hợp đáp ứng. Chúng tôi
đã xác nhận các vai trò và trách nhiệm chi tiết của nhân viên để hổ trợ công việc này.
ĐIỀU PHỐI VIÊN COVID-19 CỦA HỌC KHU
Laura Widdice, Giám đốc Dịch vụ Sức khõe đã được xác nhận là người điều phối COVID-19 của Học
Khu. Người Điều phối Học khu:
1. Phục vụ như đại diện cho Public Health- Seattle & King County (PHSKC).
2. Dùng hệ thống báo cáo trên mạng để thông báo PHSKC về các ca COVID-19 đã được xác nhận
trong mỗi trường học.
3. Duy trì và cập nhật Các ca Trường học & Danh sách liên lạc gần gủi- School Case & Close Contact
List Template (B) cho học khu.
4. Phân phối các nghị trình, tiến trình, và nguồn tư liệu cho các Điều phối viên COVID -19 của
trường học.
5. Cập nhật các nghi thức, tiến trình, và tư liệu trường học như hướng dẫn mới hay tái bản từ CDC,
WA DOH, và PHSKC để sẵn có.
6. Phục vụ như điểm liên lạc khi có câu hỏi và thông tin cho cộng đồng mở rộng cũng như các cộng
tác viên học khu có liên hệ.
CÁC ĐỘI ĐÁP ỨNG COVID-19
Mỗi trường/ cơ sở có Đội Đáp ứng COVID-19 được lập nên từ các chức vị sau đây:
• Điều phối viên COVID-19 tại cơ sở
• Hướng dẫn Kiểm tra COVID-19
• Giám sát Tách biệt COVID-19
• Hướng dẫn Kiểm tra Lây Nhiễm
ĐIỀU PHỐI VIÊN COVID-19 TẠI CƠ SỞ
Các điều phối Cơ sở đã được xác nhận cho mỗi trường và địa điểm của học khu.
• Các hiệu trưởng cơ sở là Điều phối viên Cơ sở cho các trường học.
• Randy Matheson là Điều phối viên cho Kohlwes Education Center (KEC).
• Matt Feldmeyer là Điều phối viên cho các cơ sở, các chiến dịch, và Maintenance Center (FOMC).
• Heather Berthold là Điều phối cơ sở cho kho hàng Warehouse.
• Gregory Dutton là điều phối viên cơ sở cho Chuyên chở.

Các điều phối viên cơ sở cho COVID-19 chịu trách nhiệm giám sát sức khõe nhân viên và tăng
cường an toàn cơ sở khỏi COVID-19. Điều phối viên Cơ sở:
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1. Cung cấp tư liệu và thông tin về COVID-19 và tách ly/cô lập cho những nhân viên bệnh
và gia đình của học sinh bị bệnh.
2. Tập hợp thêm thông tin về các liên hệ thân cận để theo dõi.
3. Phục vụ như liên lạc cho Điều phối viên COVID-19 của Học khu.
4. Quản lý giao tiếp trong và ngoài liên quan về tình trạng bùng phát của trường học.
5. Phục vụ như điểm liên lạc để trả lời các câu hỏi và cung cấp thông tin cho giáo viên/học
sinh/gia đình.
6. Lưu ý những liên hệ gần gủi của học sinh dương tính với COVID-19/nhân viên tiếp xúc và
cần được tách ly.
7. Duy trì và phổ biến tiến trình thủ tục, nghi thức và thông tin cho tất cả nhân viên, học
sinh và gia đình.
Đảm bảo các học sinh/nhân viên sử dụng khẩu trang.
8. Đảm bảo rằng có nhân viên được sắp đặt và túc trực hàng ngày để hoàn thành vai trò
Đội đáp ứng COVID-19 tại cơ sở.
9. Phục vụ như điểm liên lạc cho các vấn nạn với Scan tìm kiếm kiểm tra nhiệt độ, tái nộp
kho hàng PPE.

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA COVID-19
Người hướng dẫn Kiểm tra COVID-19 là y tá trong mỗi trường. Người hướng dẫn cho các cơ sở
khác của học khu được quyết định bởi Điều phối viên COVID-19 tại cơ sở. Hướng dẫn kiểm tra:
1. Tập hợp thông tin về học sinh hay giáo viên có triệu chứng.
2. Báo tin cho phụ huynh/giám hộ/ liên lạc khẩn cấp giúp thuận tiện cho học sinh/ giáo
viên về nhà an toàn.
3. Tập hợp thông tin sơ bộ cho Ca Trường học & Bản liệt kê liên hệ gần gủi bào gồm ngày
tháng của khoảng thời gian nhiểm bệnh.
4. Đảm bảo cho các học sinh/giáo viên đó dùng khẩu trang che mặt.
5. Báo cho Hướng dẫn Kiểm soát Lây Lang về nhu cầu bắt đầu tiến trình kiểm tra lây lang.

GIÁM SÁT TÁCH BIỆT COVID-19
Điều phối viên Cơ sở đã xác nhận Giám sát tách biệt COVID-19 khác nhau bởi trường học.Giám
sát tách biệt:
1. Giám sát khu vực học sinh/giáo viên phát triển triệu chứng COVID-19 lúc ở trường được
giữ lại đến khi họ có thể rời trường.
2. Đảm bảo học sinh/giáo viên vẫn đeo khẩu trang và giữ khoảng cách với người khác trong
khi chờ đợi.
3. Đảm bảo rằng học sinh được trả lại cho phụ huynh/ giám hộ hay người chỉ định.

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA LÂY NHIỄM
Hướng dẫn Kiểm tra Lây hiểm là Người Quản lý Văn phòng, làm việc gần gủi với Lao công, trong
mỗi trường. Hướng dẫn kiểm tra Lây Nhiễm cho cơ sở khác của học khu được quyết định bởi
Điều phối viên COVID-19 cơ sở. Người Hướng dẫn kiểm tra Lây nhiễm:
1. Tạo điều kiện bắt đầu tiến trình vệ sinh và diệt trùng tất cả các khu vực bị ảnh hưởng.
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2. Thông báo lao công biết các vùng bị nhiễm phải được vệ sinh và tẩy trùng theo đúng
tiến trình vệ sinh/tẩy trùng của CDC COVID-19.
3. Đảm bảo các vùng ảnh hưởng không được dùng cho tới khi hoàn tất vệ sinh. (vd. Nhờ
lao công đóng cửa các khu vực và ghi bảng cấm).
4. Xác nhận rằng nhân viên lao công đã hoàn tất lau chùi và tẩy trùng tất cả vùng bị nhiễm.
Hướng dẫn lao công trong mỗi cơ sở:
1. Đảm bảo vùng tách biệt COVID được tẩy trùng hàng ngày.
2. Duy trì và cập nhật tiến trình và cách thức vệ sinh và tẩy trùng
3. Chuẩn bị kế hoạch vệ sinh COVID-19 và cập nhật thường xuyên các kế hoạch với hướng
dẫn mới hoặc tái bản của CDC và WA.
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NHỮNG YÊU CẦU BẮT BUỘC VỀ SỨC KHÕE
NHỮNG YÊU CẦU CHO TẤT CẢ NHÂN VIÊN, HỌC SINH VÀ KHÁCH VIẾNG
Theo đề nghị của Public Health and Labor & Industry, chúng tôi đòi hỏi những điều sau từ tất cả
học sinh, giáo viên, và khách thăm:
• Kiểm tra nhiệt độ/chứng thực hằng ngày
• Ký vào sổ ghi của nhân viên/ khách viếng để hợp tác truy tìm các tiếp xúc
• Đeo Khẩu trang: Bất cứ khi nào trong một chổ với hơn một người, các học sinh, nhân
viên, và khách thăm phải mang khẩu trang che được cả mũi lẫn miệng.
• Giữ khoảng cách sáu foot giữa nhau, khi khả thi
• Rữa tay hay dùng nước tẩy trùng thường xuyên

KIỂM TRA NHIỆT ĐỘ, DÙNG SEEK SCAN, KÝ TÊN KHI VÀO, CHỨNG THỰC SỨC
KHÕE HÀNG NGÀY
Bước 1 – Đo nhiệt độ của quí vị bằng cách dừng tại Seek Scan soát nhiệt độ khi quí vị vào mỗi
ngày. Xem video này để biết chi tiết về tiến trình.
• Nhìn thẳng vào camera (không phải màn hình) để đọc được nhanh nhất.
• The Seek Scan hoạt động tốt hơn khi mọi người gở mắt kiếng ra. Thĩnh thoảng hạ thấp
khẩu trang xuống dưới mũi sẽ giúp nó nhận diện khuôn mặt bạn.
• Nếu nhiệt độ ghi nhận cao, cố gắng gở nón hay hoodie hay chờ một phút để điều chỉnh
theo nhiệt độ không khí trong phòng trước khi Seek Scan lại hay đo bằng máy đo nhiệt
độ cầm tay.
Bước 2 – Ký tên vào sổ khi vào cho nhân viên/khách thăm. Điều này giúp truy tìm các tiếp xúc.
Bước 3 – Hoàn tất Chứng thực sức khõe Hàng ngày.
• Nhân viên/khách :
o Tìm đường nối link vào Daily Health Attestation trên trang mạng học khu, trên
trang Tư liệu Nhân viên- Staff Resources dưới các links nhanh của nhân viênStaff Quick.
o Dùng QR code tìm thấy trên các nhãn cạnh mỗi cổng vào.
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o
o

o

Nếu quí vị thăm nhiều trường và học khu trong một ngày, bạn chỉ cần hoàn tất
Chứng thực sức khõe hàng ngày một lần cho mỗi ngày. Quí vị có thể chọn chổ
dừng đầu tiên hay căn cứ địa phương của quí vị. Nhớ ký tên vào sổ cho nhân
viên và khách tại mỗi địa điểm quí vị đến thăm.

o

Lối vào cho khách và những người thăm không thiết yếu trong trường sẽ không
được khích lệ trong khi COVID-19 vẫn còn hoành hành trong cộng đồng. Vào
những dịp mà khách và phụ huynh vào trường không được thích hợp, họ sẽ bị
yêu cầu kiểm tra thông qua quy trình xét đo của trường.

Học sinh: Các gia đình sẽ được yêu cầu mỗi ngày điền vào giấy chứng thực.
Các gia đình có thể hoàn tất chứng thực sức khõe trên Skyward. Xin xem video về cách
thức thế nào hoàn tất một chứng thực trên Skyward App.

CHỨNG THỰC SỨC KHÕE
Nhân viên, học sinh, gia đình và khách vào các cơ sở sẽ được yêu cầu điền Chứng Thực Sức
Khõe Hàng ngày. Theo hướng dẫn OH, những người lộ ra triệu chứng của COVID-19 sẽ không
được vào các cơ sở của học khu. Những câu hỏi trên bảng Chứng thực Sức khõe là:
o Tên
o Khu làm việc / đến thăm
o Quí vị có triệu chứng nào như sau mà không quy cho các tình trạng, điều kiện khác
(đánh dấu tất cả nhữngđiều được áp dụng)?
▪ Sốt nóng (100.4 F hay cao hơn)
▪ Ho
▪ Thở ngắt hơi hay khó thở
▪ Ớn lạnh
▪ Mệt mỏi
▪ Nhức bắp cơ hay thân thể
▪ Nhức đầu
▪ Mất vị giác hay khứu giác
▪ Đau cổ họng
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Nghẹt mũi hay chảy mũi
Buồn nôn hay ói mửa
Tiêu chảy
Quí vị đã từng tiếp xúc gần với người bị xác định là có COVID-19 trong 14 ngày qua
không? (*Tiếp xúc gần có nghĩa là trong vòng 6 feet (2 meters) của người bị nhiễm trong
vòng 15 phút hay lâu hơn.)
Quí vị có bị dương tính khi kiểm tra COVID-19 với vi khuẩn tác động trong 10 ngày qua
không?
Trong vòng 14 ngày qua, có sức khõe công cộng hay chuyên viên y tế nói với bạn cần tự
theo dõi, tự cách biệt hay tự cách ly vì quan ngại về nhiễm bệnh COVID-19 không?
▪
▪
▪

o

o
o

ĐIỀU GÌ XÃY RA CHO THÔNG TIN CHỨNG THỰC SỨC KHÕE HÀNG NGÀY?
Nhân viên
• Khi một người chỉ rằng họ có triệu chứng hay đánh dấu “yes” cho bất cứ câu hỏi nào,
một email tự động được kích hoạt đến Điều phối viên COVID của Trường học/Cơ sở.
o Nếu nhân viên chưa liên lạc giám sát viên, Điều phối viên COVID trường học/
địa điểm sẽ liên lạc nhân viên để quyết định nếu đơn đã được hoàn tất và
hiểu tốt hơn tình huống để quyết định nếu nhân viên cần về nhà hay có thể ở
lại làm việc.
• Về những người không chỉ triệu chứng và trả lời “no” cho tất cả câu hỏi, những đáp
ứng là duy trì trong 90 ngày.
Khách/Học sinh trả lời “Yes” cho bất cứ câu hỏi chứng thực nào sẽ không được vào cơ sở.

LÀM THẾ NÀO ĐEO KHẨU TRANG ĐÚNG
•
•
•
•

Rữa tay trước khi đeo khẩu trang
Mang nó che mũi và miệng và giữ dưới cằm
Cố gắng gắn nó khít khao với hai bên mặt
Đảm bảo quí vị có thể thở dể dàng
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HỔ TRỢ HỌC SINH ĐEO KHẨU TRANG ĐÚNG CÁCH
Tất cả học sinh được yêu cầu đeo khẩu trang trên xe bus và tại trường. Sẽ có lúc khi học sinh
không đeo khẩu trang liên tục. Khi điều này xãy ra nhân viên sẽ làm việc với học sinh và gia
đình để hổ trợ học sinh.Dưới đây là các chiến thuật có thể được dùng, nhưng không giới hạn chỉ
là vậy:
• Họp với học sinh để giải thích các đòi hỏi và tầm quan trọng của việc đeo khẩu trang
• Liên lạc gia đình để đi đúng các thông tin và đòi hỏi cho học sinh
o Hỏi gia đình nếu họ có ý kiến nào có thể dùng tại trường
o Hỏi gia đình để có các buổi thực tập tại nhà
o Hỏi nếu họ có thể làm cho con vui hơn bằng cách cho khẩu trang mà chúng thích
hay chúng tự trang trí.
• Nhận ra sự bực bội và khó chịu của học sinh
• Lên lịch nghỉ đeo khẩu trang và chia sẽ kế hoạch đó với học sinh và gia đình
• Khuyến khích đeo khẩu trang bằng cách cho học sinh được hưởng các hoạt động chúng
thích. Làm việc với gia đình để cung cấp điều này tại nhà cũng như tại trường.
• Gọi học sinh rời lớp học cho tới khi sẵn sàng đeo khẩu trang trở lại.
• Thảo luận với gia đình để quyết định nếu học gặp mặt là cách an toàn nhất cho học sinh
để truy cập giáo dục của chúng không.

RỮA TAY
•

•
•
•
•

Học sinh được huấn luyện kỷ năng
rữa tay đúng cách. Rữa tay có sẵn
trong nhà vệ sinh và các lớp tiểu
học.
Thêm cơ hội rữa tay sẽ được nhấn
mạnh suốt ngày học.
Tất cả học sinh sẽ rữa tay trước khi
ăn.
Những giấy quảng bá rữa tay được phát hành bởi Centers for Disease Control (CDC)
được trưng bày khắp các trường.
Nhân viên và học sinh được yêu cầu rữa tay hay dùng nước rữa tay trong các tình huống
sau:
o Đến trường
o Trước bửa ăn hay ăn dặm snacks
o Sau các hoạt động bên ngoài trời
o Sau khi dùng nhà vệ sinh
o Sau khi nhảy mũi hay hỉ mũi
o Trước khi rời trường

DẠY CÁC THÓI QUEN RỬA TAY TỐT
• Dùng xà phòng trơn và nước để rửa tay – trước khi ăn, sau khi đi nhà vệ sinh, sau giờ
nghỉ giải lau, vv. Xà phòng chống khuẩn không được đề nghị. Dùng xà phòng không mùi.
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Khi không đến được sink, như khi đi field trip, các thứ nước rữa tay pha alcohol (tối
thiểu 60% alcohol, không màu và không mùi) hay giấy lau tay pha alcohol có thể được
dùng. Nước rữa tay không phải là thay thế cho việc rữa tay: Chúng sẽ không hiệu quả khi
tay dơ bẫn hay dầu mỡ.
VỆ SINH TAY KHI KHÔNG SẴN CÓ CHỔ RỮA TAY
•
•

Trạm vệ sinh tay được đặt khắp các trường.
Máy vệ sinh tay mà không cần đụng tay vào được cung cấp khắp các cơ sở: nhân viên,
học sinh và khách phải vệ sinh tay mỗi khi vào cơ sở.

GIỮ KHOẢNG CÁCH
•

•
•
•
•
•

Khoảng cách xã hội được lập để giảm thiểu nguy cơ lây lang vi khuẩn khi học sinh đông
đúc. Trường học đã sắp xếp môi trường cho học sinh học tập để các lớp cùng hướng về
một hướng và tránh sự sắp đặt tất cả nhóm nhỏ.
Các lớp học và không gian chung đã được cấu hình và quy trình để đảm bảo khoảng cách
xã hội.
Khoảng cách đã được thay đổi, lịch cấu hình, và kế hoạch cần thiết đã được áp dụng để
cung cấp thức ăn cho học sinh mà đảm bảo khoảng cách 6 feet giữa nhau.
Các xe bus lên kế hoạch cao nhất cho khoảng cách xã hội trên xe bus khi khả thi trên
tuyến bus được chỉ định.
Kế hoạch đưa đón học sinh đã được cấu hình để cung cấp khoảng cách đúng và giảm
thiểu cơ hội cho cha mẹ và người lớn khác mà không phải nhân viên, vào các trường.
Bảng chỉ dẫn trên sàn nhà và tường giúp nhân viên và học sinh giữ khoảng cách. Các
trường có kế hoạch đi theo luồng một chiều để giới hạn dòng học sinh gặp đối mặt.
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CHỈ DẪN CHO BIẾT KHI NÀO Ở TẠI NHÀ & KHI NÀO ĐI HỌC
Học Khu Renton sẽ theo chỉ dẫn từ Sức khõe Công cộng- Public Health- Seattle & King County
(PHSKC) với quan tâm khi nào nhân viên hay học sinh với triệu chứng COVID-19 hay tiếp xúc cận
với người có COVID-19 có thể trở lại trường. PHSKC’s Screening Flow Chart (Lưu đồ kiểm tra)
cung cấp những đề nghị rõ ràng về thời điểm nhân viên, học sinh, và khách phải ở nhà.

Thêm nữa, PHSKC có cách dể hiểu thông tin đồ họa về Khi nào tôi có thể gần những người khác
trở lại- When Can I Be Around Others Again.
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VỆ SINH VÀ TẨY TRÙNG CÁC CƠ SỞ
GIỮ CÁC CƠ SỞ CHÚNG TA SẠCH SẼ
•
•

•
•
•

Chúng tôi đã phát triển một chế độ làm sạch trong các cơ sở và xe bus kiên định với chỉ
dẫn DOH và Cẩm nang Kiểm soát Tẩy trùng 2010. Xin xem một video về công việc này .
Sàn nhà, mặt bàn, các bàn, và bề mặt bàn học được làm lau sạch sẽ bởi lao công hàng
ngày. Những điểm thường được đụng chạm sẽ được tẩy trùng bởi lao công hàng ngày,
bao gồm vịnh tay, nắm cửa, cách thanh để đẩy cửa, keypads, công tắc đèn, bồn rửa tay,
vòi nước, vòi nước uống, vịnh tay của ghế và các điểm điều chỉnh, và các paddles cửa
cho người tàn tật.
Các ngăn cách có thể được lắp đặt, hay các chổ khác được dùng nơi giữ khoảng cách là
không thể làm được.
Các trạm tẩy trùng tay có sẵn khắp các trường và cơ sở của học khu.
Chúng tôi có kỹ sư cơ khí trong nhân viên là người đang làm việc với cố vấn môi trường
để vào mỗi hệ thống HVAC trong học khu và có những kiến nghị về những cải thiện tiềm
năng, bao gồm đảm bảo thay đổi các lọc liên tục với yêu cầu của nhà sản xuất, gia tăng
trao đổi không khí, tăng kiểm tra đặc biệt các lọc không khí (từ MERV-8 lên MERV-11
hay MERV-13 tại một vài địa điểm).

CÁC VÒI NƯỚC UỐNG:
Tất cả vòi nước uống trong trường học và lớp học đã được tắt và sẽ không có sẵn cho nhân viên
hay học sinh dùng nữa. Các trường sẽ được cung cấp với trạm lấy nước mỗi tầng. Thêm nữa,
trong các lớp, học sinh có thể dùng vòi để hứng nước vào chai.

CÁC THỦ TỤC NHÀ VỆ SINH:
Để hổ trợ giữ khoảng cách, mỗi nhóm nhà vệ sinh sẽ ghi số học sinh được phép trong khu đó ở
những thời điểm cho phép. Học sinh và nhân viên sẽ được yêu cầu rữa tay kỷ lưỡng trước khi
rời nhà vệ sinh.

SƯỞI, THÔNG GIÓ, VÀ CÁC HỆ THỐNG MÁY LẠNH HVAC) :
Mặc dù các hệ thống Sưởi, Thông gió và Máy lạnh (HVAC) không thể phòng tránh sự lây lang vi
khuẩn từ người này sang người khá, những biến cải trong hệ thống có thể được thực hiện để
giảm thiểu lây lang từ nơi này đến nơi khác. Học khu Renton làm việc với các đại lý bên ngoài để
đánh giá các hệ thống HVAC trong tất cả trường học và theo những chỉ dẫn được cung cấp. xin
hãy xem một video về công việc này. Dựa trên các đề nghị, Học khu Renton :
•
•
•

•

Tăng luồng không khí tươi mát từ bên ngoài trong suốt thời gian học sinh/nhân viên ở.
Thổi các cơ sở hàng đêm với lượng lớn không khí bên ngoài.
Lắp các lọc không khí với Minimum Efficiency Reporting Value (MERV) rating MERV-13,
nơi có thể. Các hệ thống trường học điển hình tận dụng các lọc với MERV đánh giá
khoảng giữa MERV-8 và MERV-11. Cập nhật cho MERV-13 sẽ giúp xa hơn việc giảm thiểu
nguy hiểm và giúp bắt giữ các hạt vi khuẩn trong không khí.
Thay đổi các lọc không khí trong cơ sở khi có những ca COVID dương tính.
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VỆ SINH LỚP HỌC
Lao công trường học chịu trách nhiệm vệ sinh trường học. Vài giáo viên chọn lau rửa thêm. Đây
là cách đảm bảo những nổ lực của họ để xử trí bụi và vi trùng cách an toàn và hiệu quả.
BIẾT KHÁC BIỆT GIỮA LAU SẠCH, TẨY SẠCH VÀ TẨY TRÙNG
• LAU SẠCH gở bụi và hầu hết vi trùng. Dùng xà phòng và nước. Nên dùng một dịch vụ
thứ ba được cấp bằng vệ sinh xanh. Trong lớp học, lau sạch là chủ yếu.
• TẨY SẠCH giảm thiểu vi trùng đến các mức an toàn. Ví dụ, trong môi trường dịch vụ
thức ănn,điều luật về thức ăn có những yêu cầu cụ thể để tẩy sạch trong phòng ăn
và nhà bếp
• TẨY TRÙNG giết hầu hết vi trùng, tùy thuộc vào các loại hóa chất, và chỉ dùng theo
hướng dẫn trên nhãn hiệu.
NGUY HIỂM CỦA LAU TẨY TRÙNG
Washington State Department of Health (DOH) hướng dẫn lao công dùng thuốc tẩy uế, và
chất khử trùng thường xuyên ở những khu dể lây lang- văn phòng y tá, nhà tắm, phòng ăn,
nhà bếp, vòi nước uống, bồn rửa tay và nắm cửa, tốt hơn là khi các học sinh không có mặt.
Dùng quá mức không cung cấp thêm sự bảo vệ tí nào và có thể khiến học sinh và giáo viên
tiếp xúc với hóa chất có hại. Học sinh không bao giờ nên dùng chất khử trùng.
•

•
•
•
•
•

•

Nhiều giấy chùi phổ biến chứa hoá chất độc mà có thể gây ra phản ứng phụ kịch liệt
ngay lập tức như ngứa da và mắt cũng như góp phần vào các tình trạng kinh niên lâu
dài.
Lau tẩy trùng chứa các thành phần hoạt chất được phát hiện gây ra:
Bệnh suyển (ví dụ., chlorine bleach/sodium hypochlorite, peroxyacetic acid, quats.)
Ung thư (ví dụ., ortho-phenylphenol)
Da nhạy cảm (ví dụ chlorine bleach, pine oil, thymol).
Các hóa chất tẩy trùng thường chứa một lớp chất gọi là quaternary ammonium
compounds hay “quats.” Những hóa chất này làm da tấy rát, có thể hại phổi, và có
liên quan đến suyển và hảm hại khả năng sinh sản.
Lạm dụng các tẩy trùng kháng khuẩn có thể đẩy mạnh vi khuẩn kháng khuẩn,cũng
được biết là “super-bugs.”

GIÁO VIÊN CÓ THỂ DÙNG LAU CHÙI CĂN BẢN ĐỂ DẸP BỤI VÀ VI TRÙNG TRONG LỚP
Nếu nhân viên, bên cạnh các lau công được huấn luyện, cần giúp đỡ với vệ sinh lớp, họ nên
dùng thuốc rữa căn bản được cung cấp bởi trường học hay học khu. Tốt hơn nên có một
dịch vụ thứ ba được cấp bằng vệ sinh xanh.
• Lao công có thể chế chất tẩy rữa đơn giản dùng cho mọi mục đích cho lớp học. Pha
lẫn một teaspoon của xà bông rữa chén không mùi vào một bình phung nước. Phung
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lên bề mặt và chùi mạnh với giấy lau hay vải microfiber. Xả và lau khô để gở ra mọi
cặn bã.
• Vải lau Microfiber cải thiện vệ sinh bởi gở bỏ bụi và vi trùng. Khi làm ướt với nước,
chúng sẽ là những máy diệt bỏ bụi tuyệt vời. Với xà bông và nước, chúng gở bỏ hầu
hết mọi vi trùng.
• Tẩy uế là trách nhiệm của lao công trường học. Họ được huấn luyện cách dùng chất
tẩy uế an toàn và hiệu quả và tẩy sạch những đồ dùng có tiềm năng nhiểm trùng và
chất dịch lỏng từ trong cơ thể – máu, ói, phân, và nước tiểu. Xin liên lạc với lao công
hay y tá trường học nếu các học sinh bệnh và lớp học quí vị cần được vệ sinh và tẩy
uế. Nếu các giáo viên dùng chất tẩy uế, học khu phải cung cấp huấn luyện và vật
dụng lau chùi, tẩy trùng hay tẩy uế thích hợp.
Học sinh không bao giờ nên dùng chất tẩy uế. Giấy lau tẩy uế không nên dùng để lau tay.
Điều này bao gồm cả giấy lau Clorox.
NẾU CÁC HỌC SINH GIÚP ĐỠ:
• Chúng nên dùng chỉ xà phòng và nước.
• Giấy lau em bé không mùi có thể được dùng lau nhanh.
• Hầu hết sản phẩm tẩy trùng mua từ tiệm đều không an toàn cho trẻ em dùng.

CÁC TÀI LIỆU DẠY CÓ ĐỤNG TAY VÀO VÀ ĐƯỢC DÙNG CHUNG
Nhân viên trường tại Renton sẽ lau và tẩy trùng các tài liệu thường xuyên và sau mỗi lần dùng.
Các tài liệu dạy học được dùng chung sẽ giới hạn cho những loại dể lau chùi và tẩy trùng. Chúng
tôi không khích lệ chia sẽ các vật dụng khó khăn để lau chùi hay tẩy trùng. Sách và các tài liệu
bằng giấy khác của trẻ em không phải là nguy hiểm cao cho lây lang vi trùng.
Học khu Renton sẽ bảo đảm các hàng cung cấp thích hợp để giảm thiểu càng nhiều càng tốt các
tài liệu đụng chạm nhiều và dùng chung. Ví dụ bao gồm giao mỗi học sinh dụng cụ học nghệ
thuật của riêng chúng hay giới hạn dùng cho chỉ một nhóm học sinh cho mỗi lần. Các vật dụng
dùng chung sẽ được lau và tẩy trùng giữa mỗi lần dùng. Vật dụng riêng của học sinh sẽ được
giữ riêng và trong hộp, chổ riêng được dán nhản.

CÁCH LY NGƯỜI CÓ TRIỆU CHỨNG CỦA COVID-19
Ngay khi môt người được xác nhận có dấu hiệu hay triệu chứng của COVID-19, họ sẽ lập tức
được đem vào phòng cách ly. Mỗi trường/ cơ sở đã xác nhận một nơi cho những người bệnh
tách ly cho tới khi họ có thể được gởi về nhà. Chổ được dùng cho phòng cách ly kết hợp những
nguyên tắc này và xem xét các phòng ốc có sẵn tại mỗi trường.
• Khi có thể, phòng cách ly nên có cửa có thể đóng và cửa xổ có thể thông gió ra ngoài để
cải thiện sự thông gió. Như một lựa chọn, phòng có vài giường, cách nhau 6 feet, với
màng cách biệt giữa các giường có thể được dùng.
• Khi có thể, đơn vị cách ly có phòng vệ sinh riêng để dùng chỉ cho người có triệu chứng
COVID. Khi phòng vệ sinh riêng cho người bệnh không có sẵn, người bệnh sẽ mặc khẩu
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•
•

•
•
•

trang khi đi ra vào phòng vệ sinh chung. TNhà vệ sinh chung gần nhất sẽ bị đóng cửa và
chỉ dùng cho người có triệu chứng COVID.
Nếu một học sinh hay nhân viên phát triển dấu hiệu của COVID-19, họ sẽ được giám sát
trong phòng cách ly từ khoảng cách an toàn cho tới khi người bệnh có thể rời đó.
Một bảng hiệu được đặt trước cửa của phòng cách ly và nhà vệ sinh gần nhất để xác
định nơi đó là nơi cách ly. Bảng hiệu sẽ không được gở đi cho đến khi phòng được tẩy
trùng bởi Lao công dùng bộ chỉ dẫn Đại dịch.
Nhân viên chăm sóc cho người bệnh phải dùng bảo vệ cá nhân PPE thích hợp.
Trong khi chờ đợi rời trường, những cá nhân có triệu chứng nên mang khẩu trang che
mặt hay mặt nạ nếu chịu được.
Phòng cách ly sẽ được thổi không khí ra, lau chùi, và tẩy trùng sau khi người bệnh rời
theo đúng chỉ dẩn hiện hành.
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CHUYÊN CHỞ XE BUS TRƯỜNG HỌC
Sứ mệnh của Bộ Chuyên chở của Học Khu Renton là cung cấp chuyên chở an toàn, hiệu quả và
hiệu ứng tập trung vào an toàn và sức khõe của tất cả học sinh. Để làm điều này, chúng tôi theo
hướng dẫn công cộng của Bộ Sức Khõe, Lao động và Công nghiệp và văn phòng Giám đốc học
khu để quyết định làm thế nào chuyên chở học sinh an toàn đến trường.
NHỮNG YÊU CẦU CHO HỌC SINH
•

•

•

Che mặt: Tất cả học sinh sẽ được đòi hỏi đeo khẩu trang khi đi xe bus trừ khi chúng
được miễn dùng vì lý do y tế. Các học sinh không được để lại trạm xe bus bởi vì chúng
không có khẩu trang, vì bác tài sẽ đem theo khẩu trang dự phòng cho các học sinh không
có.
Chổ ngồi: Các học sinh sẽ được khích lệ ngồi cách ra và giữ khoảng cách với các học sinh
khác trên xe bus. Anh chị em sẽ được yêu cầu ngồi với nhau trên xe bus, cho phép để
bớt tương tác giữa các học sinh không cùng một gia đình. Mặc dù không có giới hạn cho
số người trên một xe bus cho COVID, chúng tôi sẽ kêu học sinh ngồi riêng, khi có thể,
không được hơn hai sinh viên một băng.
Lên xe/ Rời xe Bus: khi lên xe bus, học sinh sẽ được khích lệ lên ngồi từ ghế sau lên ghế
trước (các lớp lớn trước). Khi ra khỏi xe, học sinh được yêu cầu giữ yên tại chổ đến khi
chúng được phép rời với các học sinh ở băng ghế trước ra khỏi xe trước.

NHỮNG ĐỀ PHÒNG AN TOÀN
•

•

Các cửa xổ sẽ được mở càng nhiều càng tốt, để đẩy tối đa lượng không khí từ bên
ngoài. Điều này cũng tùy thuộc vào thời tiết, nhưng, tối thiểu, các cửa cũng được hé
mở, và các ống thông khí trên nóc nhà sẽ được mở.
Lau chùi và tẩy trùng các bề mặt thường đụng chạm (ví dụ. thanh tay nắm- handrails) sẽ
được thực hiện giữa các tuyến bởi tài xế xe bus, dùng thuốc rửa/ tẩy trùng Alpha HP.
Nhân viên lao công sẽ tẩy trùng xe bus hằng đêm dùng Virex 256.

NHỮNG YÊU CẦU CHO TÀI XẾ XE BUS
•

•

•

Kiểm tra nhiệt độ và Chứng thực sức khõe: Nhân viên chuyên chở và tài xế sẽ hoàn tất
kiểm tra thân nhiệt và các đơn chứng thực khi họ lái xe đến cơ sở. Các tài xế sẽ không
bắt đầu tuyến bus của họ cho tới khi họ đã rõ ràng là không có bị nóng hay triệu chứng
COVID.
Che mặt: Tất cả tài xế sẽ mang khẩu trang. Các tài xế sẽ mang mặt nạ cùng khẩu trang
bằng vải (khẩu trang vải thôi sẽ không được chấp nhận), KN95, hay khẩu trang thủ tục
được chấp nhận bởi non-FDA.
Vật dụng An toàn: Các tài xế cũng sẽ được cung cấp với mắt kiếng an toàn, goggles, và
găng tay.
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KIỂM TRA DƯƠNG TÍNH COVID-19 HAY CÓ TRIỆU CHỨNG
• Những xe bus đã chuyên chở học sinh kiểm tra dương tính COVID-19 sẽ bị ngưng hoạt
động cho tới khi chúng hoàn toàn được tẩy trùng.
• Bộ phận Chuyên chở sẽ không thể chở học sinh về nhà nếu chúng đã bị tách ly tại
trường vì khả năng có triệu chứng COVID
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THÔNG TIN CHI TIẾT CHO NHÂN VIÊN
ĐIỀU PHỐI VIÊN COVID CƠ SỞ (HIỆU TRƯỞNG, GIÁM ĐỐC HỌC KHU)- CÁC BƯỚC
LƯU Ý:
Phần này cung cấp chỉ dẫn về việc thu góp thông tin từ nhân viên/ khách mà tin rằng họ có
COVID, hay họ có tiếp xúc cận với người đương tính với COVID, và thế nào/liên lạc điều gì với
người khác. Xin nhớ giữ bảo mật của những người theo yêu cầu của Americans with Disabilities
Act (ý nói tới người kiểm tra dương tính như một “ca” bảo vệ sự bảo mật của một người)
Nếu một nhân viên /khách báo cáo có tiếp cận với người dương tính COVID-19, điều phối
viên COVID cơ sở sẽ:
1. Xác nhận chi tiết với nhân viên/gia đình của học sinh/khách
a. Họ đã có tiếp xúc gần với ai kiểm tra dương tính COVID không?
i. Tiếp xúc gần có nghĩa là trong vòng 6 feet với người đó trong 15 phút
trong khoảng 24 tiếng gần đây (cho dù là có khẩu trang và các biện pháp
giảm nhẹ khác)
b. Khi nào là tiếp xúc gần?
i. Nếu họ trong vòng 14 ngày ủ bệnh/thời gian tách ly từ lần CUỐI họ tiếp
xúc gần với người bị dương tính, họ cần tiếp tục cách ly tại nhà.
c. Nhân viên – Nhân viên có thể liên lạc Ban nhân lực (Ryan Rudolph,
ryan.rudolph@rentonschools.us; 425-204-2298) để học về các lựa chọn nghỉ
phép COVID-19 nếu họ không thể thực hiện công việc của họ từ xa.
2. Giao tiếp
a. Y tá trường học và Điều phối viên COVID-19 của học khu (Laura Widdice
Laura.Widdice@rentonschools.us, cell 206.437.2910)
i. Họ tên và thông tin liên lạc của Nhân viên/học sinh/khách
ii. Nếu biết, khi nào và tại đâu người đó đã ở trong cơ sở của Renton
iii. Thông tin nào khác có thể hửu ích để liên lạc truy ra người kiểm tra
dương tính
Nếu một nhân viên/khách báo cáo họ đã kiểm tra Dương tính COVID-19,Đặc trách COVID tại
cơ sở sẽ:
1. Xác nhận các chi tiết với nhân viên/gia đình của học sinh/ khách
a. Khi nào họ đã được kiểm tra; khi nào họ đã có kết quả kiểm tra dương tính cho
COVID-19?
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b. Nếu họ đang chờ các kết quả kiểm tra, họ đã có tiếp xúc gần với ai bị dương tính
COVID-19 không, hay họ có triệu chứng của COVID-19 nhưng chưa kiểm tra
dương tính chăng , họ KHÔNG phải dương tính cho COVID-19.
b. Các nhân viên có thể liên lạc ban Nhân Lực (Ryan Rudolph,
ryan.rudolph@rentonschools.us; 425-204-2298) để học về các lựa chọn nghỉ
phép COVID-19 nếu họ không thể thực hiện công việc của họ từ xa.
2. Liên lạc
Đặc trách COVID-19 của Học khu (Laura Widdice
Laura.Widdice@rentonschools.us, cell 206.437.2910) và y tá Trường học
i. Họ tên và thông tin liên lạc của Nhân viên/học sinh/khách
i. Nếu biết, khi nào và tại đâu người đó đã ở trong cơ sở của Renton
ii. Ca này có cho người nào tiếp xúc gần biết họ đã kiểm tra dương tính
không?
iii. Thông tin nào khác có thể giúp ích cho việc truy tìm tiếp xúc.
b. Lao công và Quản lý Lao công (Glen Collins glen.collins@rentonschools.us, cell
nếu cần 360.454.6009)
1. Nếu nhân viên/học sinh/ khách ở cơ sở Renton trong 2 ngày trước
khi triệu chứng bắt đầu hay họ kiểm tra dương tính cho COVID-19
a. Lao công cần biết KHI NÀO và TẠI ĐÂU ca đó xãy ra để làm
vệ sinh và dùng PPE thích hợp.
c. Lãnh đạo trường học hay bộ nghành của quí vị hay trợ lý giám đốc nếu ở dưới Bộ
Nhân lực hay Kinh doanh và Điều hành, Quan hệ cộng đồng (Randy Matheson,
randy.matheson@rentonschools.us, và cell 206.375.0632), và Bộ nhân lực (Lian
Sell, Lian.Sell@rentonschools.us, phone nếu cần 425. 204.2413).
1. Chia sẽ
a. Những cơ sở Renton bị ảnh hưởng
b. Nhân viên/học sinh/ khách làm gì?
c. Cho họ biết căn bản của tình huống
d. Chuyên chở (Greg Dutton, gregory.dutton@rentonschools.us, cell nếu cần
206.225.8453)
a. KHÔNG định danh của học sinh.
b. Chia sẽ TUYẾN ĐƯỜNG và CÁC NGÀY học sinh đã đi xe bus.
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TRANG BỊ BẢO VỆ CÁ NHÂN (PPE) CHO NHÂN VIÊN:
Phù hợp với chỉ dẫn của OSPI và DOH, PPE phù hợp được cung cấp cho tất cả nhân viên. Nhân viên có thể tham khảo Employer
Health and Safety Requirements for School Scenarios và phần trình bày liên quan được phát hành kết hợp bởi OSPI, DOH và L&I, hay
hồ sơ WKhẩu trang nào đúng cho Công việc được phát hành bởi L&I.
Một kiểm tra fit test được yêu cầu để dùng mặt nạ phòng hơi độcN95. A fit test yêu cầu đánh giá y tế bởi y tá, một kiểm tra chất
lượng hay định lượng trong khi mang mặt nạ chống độc được chỉ đạo bởi cá nhân được huấn luyện, và huấn luyện nơi làm về cách
dùng đúng của N95. Kiểm tra cần được cập nhật hàng năm, kết quả được lưu giử bởi HR.
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THÔNG TIN FIT TEST ĐỂ ĐEO KHẨU TRANG
Các mức độ rủi ro
Nhân viên trường học được yêu cầu đeo trang bị bảo vệ đúng trong những tình huống rủi ro lây
lang cao. Những tình huống này là khi quí vị đang làm việc mà khoảng cách 6 feet không được
duy trì và bao gồm các việc yêu cầu cận hơn 3 feet trong lâu hơn 10 phút nhiều lần một ngày.
Tình huống rủi ro cao bị lây lang liên hệ khi làm việc mặt đối mặt gần với người có triệu chứng
COVID-19. Chăm sóc học sinh trong phòng cách ly là một ví dụ.
An toàn hơn cho mọi người liên quan dùng nhiều chiến thuật giảm bớt càng tốt để giảm thiểu
rủi ro lây lang. Ví dụ,
• Ở trong khu rộng hơn cho phép người ngồi rãi rác ra, xa hơn 6 feet giữa nhau
• Di chuyển đồ đạc để đạt tối đa khoảng cách giữa các người
• Nhờ người nào đã trong vòng 6 feet thực hiện công tác
• Dùng vách ngăn thân thể như bảo vệ khỏi nhảy mủi trúng
• Về việc nhận vật dụng, thức ăn, vi tính – có một bàn mà gia đình và nhân viên sẽ tiếp cận
ở thời điểm khác nhau hay đặt các vật trực tiếp trong thùng xe hơi.
• Mở cửa xổ để cải thiện thông gió
• Làm việc bên ngoài có thông gió tốt nhất
Sau tất cả các chiến thuật giảm bớt được thực hiện, sau đó chọn đồ trang bị cá nhân phù hợp
với công tác để sẵn. Mục tiêu là luôn luôn ở rủi ro lây lang thấp nhất có thể. Nó có thể là thách
thức để thỏa hiệp điều mình biết là thực hành giáo dục tốt nhất (ví dụ như học sinh làm việc
chung trong nhóm nhỏ tương tác), nhưng chúng ta phải làm tối đa để giảm thiểu rủi ro cho sức
khõe của nhân viên, học sinh, và gia đình của chúng.
Employer Health and Safety Requirements for School Scenarios cung cấp thêm chi tiết.
Những yêu cầu của Fit Testing
Đây là thông tin quan trọng về yêu cầu fit test để chống độc cho nhân viên là người được yêu
cầu dùng khẩu trang chống độc khít khao. Ban Quản Trị An toàn và Sức khõe Nghiệp vụ Liên
bang – cũng được gọi là "OSHA" – và Bộ Lao động và Công nghiệp Washington (L&I) yêu cầu
nhân viên đến các công nhân fit test là người phải đeo mặt nạ chống độc khi làm việc.
Những mặt nạ chống độc hoạt động thế nào
Quan trọng để nhớ rằng dùng mặt nạ chống độc vừa vặn với quí vị sẽ bảo vệ sức khõe và an
toàn bằng cách giảm thiểu lộ diện ra các bụi trong không khí hay vi trùng.
Mặt nạ chống độc không thể bảo vệ quí vị nếu nó không vừa với mặt quý vị. Nó chỉ đơn giản thế
đó. Mặt nạ vừa vặn như N95s và KN95s, phải khít chặt lên mặt hay cổ để hoạt động đúng.
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Nếu mặt nạ không vừa mặt,khí nhiểm độc có thể bị rò vào mặt của mặt nạ, và bạn có thể hít
thở các chất có hại. Trước khi mặc mặt nạ chống độc khít chặt tại nơi làm, chúng ta phải đảm
bảo nó vừa vặn với bạn. Chúng tôi làm điều này bằng cách thực hiện fit test trên bạn trong khi
bạn mang cùng kiểu, cở của mặt nạ mà bạn sẽ dùng tại công việc của mình. Cách đó giúp bạn
biết rằng mặt nạ chống độc vừa cho bạn và có thể giảm thiểu rủi ro, miễn là bạn dùng đúng
cách.
Chứng thực an toàn y tế
Thêm nữa, trước khi bạn dùng mặt nạ chống độc hay được fit test, chúng tôi muốn bảo đảm
bạn khõe mạnh để mang nó.
Fit test là gì?
“fit test” kiểm tra cái viềng giữa mặt nạ và mặt quí vị/. Sau khi đạt fit test cho mặt nạ , bạn phải
dùng đúng chính xác loại, kiểu, cỡ mặt nạ đó khi làm việc.
Người dùng kiểm tra viềng niêm phong
Một fit test không được lẫn lộn với user seal check- người dùng kiểm tra niêm phong. Kiểm
tra niêm phong là kiểm tra nhanh được thực hiện bởi người mang mỗi lần dùng mặt nạ chống
độ. Nó xác định nếu mặt nạ nằm đúng cách trên mặt hay cần được điều chỉnh.
Loại Fit Testing
Chúng tôi đang thực hiện fit testing chất lượng là phương pháp đánh đậu/ rớt dùng khứu giác
để dò tìm rò rỉ vào mặt nạ. cho dù mặt nạ đạt hay không đạt kiểm tra đơn giản dò xem rò rỉ của
các chất vào trong mặt nạ của quí vị. Chúng tôi dùng:
• Saccharin, là chất để lại vị ngọt trong miệng quí vị và
• Bitrex, là chất để lại vị đắng trong miệng quí vị
PPE khác
Nhiều công nhân cần đeo kính thuốc hay trang bị bảo vệ cá nhân, như mắt kiếng an toàn
goggles, trong khi làm việc. Nếu quí vị rơi vào hạng mục này, thì quí vị phải đeo những loại này
trong suốt fit test để đảm bảo nó không gây rắc rối với kiểm tra tính vừa vặn của mặt nạ.
Khi nào đến Fit Test
Quí vị phải kiểm tra fit test trước khi dùng mặt nạ chống độc tại nơi làm việc, và quí vị phải kiểm
tra lại tối thiểu mỗi 12 tháng để đảm bảo mặt nạ quí vị dùng vẫn còn vừa vặn. Quí vị phải kiểm
tra với mặt nạ chi tiết kiểu, cỡ, loại mà quí vị đang sử dụng.
Không phải ai cũng có thể được vừa vặn với một mặt nạ cụ thể. Nếu mặt nạ không đạt kiểm tra
fit test, thì phải thử một cái khác với kiểu, loại, kích cở khác cho đến khi tìm được một cái đúng.
Khi quí vị đã hoàn tất tiến trình fit test, rất quan trọng là quí vị biết loại mặt nạ nào, cở nào, kiểu
nào vừa với khuông mặt của quí vị, và khi nào và ở đâu quí vị cần mặc nó để được bảo vệ. Quí vị
sẽ nhận được nhãn để dán phía sau bảng tên để nhắc quí vị loại mặt nạ vừa vặn cho quí vị.
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Nếu quí vị không vừa vặn cho bất cứ mặt nạ chống độc N95 nào đang sẵn có, quí vị sẽ được
cung cấp với PPE thích hợp được vạch định bởi L&I để thực hiện công tác an toàn.
Khi nào cần kiểm tra sự vừa vặn- Fit Test trở lại
Sự vừa vặn của mặt nạ phải được kiểm tra trở lại mỗi khi quí vị có sự thay đổi về điều kiện thể
chất mà có thể gây ảnh hưởng khiến mặt nạ không còn vừa nữa. Những thay đổi sau có thể
được bao gồm:
• Lên hay xuống cân nhiều ;
• Chính sửa lớn trên rang (như răng giả mới);
• Giải phẩu mặt có thể thay đổi khuôn mặt của quí vị; hay
• Thẹo lớn tại vùng viềng niêm phong.
Bất cứ điều nào trong những thay đổi này có thể ảnh hưởng khả năng của mặt nạ quí vị không
còn vừa vặn, kín khuôn mặt của quí vị và có thể cho phép không khí ô nhiểm rò rĩ vào trong mặt
nạ.
Nếu quí vị tìm thấy rằng việc vừa vặn cho mặt nạ của quí vị trở nên không thể chấp nhận được,
quí vị được phép kiểm tra lại để chọn mặt nạ khác. Sự lựa chọn có thể bao gồm một mặt nạ
loại, kiểu, cỡ mới.
Các ảnh hưởng của Niêm phong -Seal
Lông mặt, như râu quai nón hay ria mép, có thể ảnh hưởng khả năng bảo vệ quí vị của mặt nạ.
Bất cứ gì nằm giữa mặt và seal niêm phong của mặt nạ có thể để khí ô nhiểm rò rỉ vào mặ nạ và
quí vị sẽ không được bảo vệ. Ví dụ, nếu quí vị có tóc dài, phải đảm bảo nó không vào giữa niêm
phong của mặt nạ và mặt quí vị vì nó có thể cho phép khí ô nhiểm rò rỉ vào trong mặt nạ.
Chuẩn bị cho Fit Testing
1. Không thức ăn, thức uống, chewing gum hay hút thuốc 15 phút trước khi quí bị bắt đầu
fit testing. Nước thì Ok.
2. Phải cạo râu sạch sẽ – không lởm chởm hay lông mặt tại nơi mặt nạ tiếp xúc với mặt –
vùng hai má và cằm.
3. Nếu quí vị đeo kính khi đeo mặt nạ, thì đem kính của quí vị theo.
4. Mang một dây thun nếu quí vị có để tóc đuôi gà. Các mặt nạ vừa vặn kín đáo hơn khi tóc
quí vị nằm yên.
5. Nếu quí vị có mắt kiếng đọc sách, đem chúng theo. Chúng sẽ giúp ích cho việc kiểm tra
seal niêm phong.
6. Hỉ mủi trước khi đến.
7. Đem theo chai nước hay ly nước với quí vị.
8. Đem theo Bản câu hỏi về Thể dục Hô hấp đã được điền xong.
Y tá sẽ xem lại Bảng câu hỏi về Thể dục Hô hấp để quyết định nếu tình trạng y tế có tốt để mang
mặt nạ không.
Kế đến quí vị sẽ thử mặt nạ mà quí vị nghĩ nó sẽ vừa vặn nhất cho quí vị.
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Làm thế nào Mang vào và Lấy ra các mặt nạ chống độc
Xin xem 2 video để học thế nào để mặc vào và cởi ra hai loại mặt nạ hiện có sẵn. Quí vị có thể
phải đăng nhập vào cổng nhập của RSD để xem chúng.
• https://rentonschoolsmy.sharepoint.com/:v:/g/personal/lwiddice_rentonschools_us/EVFkWpilPCFErFBCmkn6
130BoiEC3w9sPNEbYmrD-760dQ?e=ifLwIZ
• https://rentonschoolsmy.sharepoint.com/:v:/g/personal/lwiddice_rentonschools_us/EYhu3a8bl0dEj4FUVaAS
UJ8Bq6rwLe136py3ki8yQUJPVA?e=XT4Xcx
Hãy nhớ rằng, nếu quí vị không biết có cần mặt nạ không cho công việc của mình đang làm, hay
nếu quí vị không chắc làm thế nào dùng mặt nạ đúng cách, xin nói chuyện với cố vấn trước khi
thực hiện nhiệm vụ mà được xem xét là rủi ro lây lang cao.
PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC
Nhân viên được đòi hỏi làm trọn ngày làm việc và công việc phân công. Nhân viên có thể yêu
cầu một lựa chọn công việc thay thế (ví dụ. làm từ xa hay một sự thay đổi địa điểm làm viêc/
công việc). Người quản lý sẽ quyết định lựa chọn công việc thay đổi nào có sẵn, nếu có.
Khi một công việc phân công thay thế không có sẵn, và nhân viên không có sẵn để thực hiện các
bổn phận của vị trí được giao của họ thì họ lên làm việc với Bộ Nhân lực để quyết định xem có
đủ điều kiện nghỉ phép.
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PHÉP NGHỈ
Nhân viên không sẵn để thực hiện bổn phận của vị trí được giao phó cho họ, sự cung cấp phép
nghỉ lệ thường của applicable Collective Bargaining Agreement (CBA) nên được áp dụng. Những
lựa chọn phép nghỉ sau đây cũng có thể sẵn có:
Nghỉ bệnh hay Chăm sóc
cho gia đình

Phép nghỉ cho cha mẹ
(nghỉ vì sanh con)

Nghỉ chăm con

Nghỉ
bệnh

Phép nghỉ tích lủy có thể
dùng trả cho thời gian
nghỉ suốt khoảng thời
gian chỉ định nghỉ bệnh
tật.

Phép nghỉ tích lủy dùng trả
cho thời gian nghỉ của bạn
suốt khoảng thời gian chỉ
định nghỉ bệnh.

Phép nghỉ tích lủy được dùng
nếu trường học con bạn hay giử
trẻ bị đóng cửa vì lý do liên quan
đến sức khõe bởi lệnh của nhân
viên công cộng.

FMLA

Lên đến 12 tuần của
phép nghỉ được bảo vệ
cho nhân viên đủ điều
kiện.

Lên đến 12 tuần nghỉ được
bảo vệ cho nhân viên đủ
điều kiện.

PFML
(nghỉ
tiểu bang
trả tiền)

Lên tới 12 tuần của phép
nghỉ được bảo vệ bởi
WA state. Nghỉ có lương
có sẵn đến $1,000 mỗi
tuần.

Lên tới 18 tuần phép nghỉ
được bảo vệ được tiến
hành bởi WA state. Nghỉ có
lương có sẵn lên đến
$1,000 mỗi tuần.

PHƠI NHIỂM COVID TẠI NƠI LÀM
Trong một sự kiện một nhân viên được yêu cầu cách ly y tế hay cô lập vì hệ lụy của việc phơi nhiểm
COVID tại nơi làm, khi được xác nhận qua việc Truy tìm Tiếp cận, học khu sẽ cung cấp công việc làm từ
xa. Trong khi sự kiện mà Học khu không thể cung cấp công việc làm từ xa, nghỉ có lương sẽ được cung
cấp trong khoảng thời gian cách ly/cô lập kiên định với những hướng dẫn hiện thời của CDC, nhưng
không nhiều hơn 10 ngày làm cho mỗi sự cố.
Trong một ca mà sự phơi nhiểm không biết (như được mô tả "Phơi bày COVID bên ngoài công việc") mà
cuối cùng được quyết định là được phơi bày tại nơi làm, nếu một nhân viên lấy ngày nghỉ có lương để
tình nguyện cách ly, kỳ nghỉ đó sẽ được phục hồi vào ngày cách ly.
Nếu một nhân viên không thể làm việc từ xa như là hệ lụy của triệu chứng COVID, nghỉ ăn lương sẽ được
cung cấp cho khoảng thời gian cách ly/ cô lập kiên định với những hướng dẫn hiện thời của CDC, nhưng
không hơn (10) ngày làm cho mỗi sự cố.
Nếu một nhân viên không muốn hay không đủ điều kiện cho các lựa chọn phép nghỉ ở trên, họ có thể
yêu cầu nghỉ không lương thông qua trang mạng Phép nghỉ từ Nguồn nhân lực .
Xin liên lạc Ryan Rudolph tại ryan.rudoph@rentonschools.us với yêu cầu nghỉ phép hay câu hỏi nào.
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