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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 2021-22
theo đúng với Public Health—Seattle & King County (PHSKC), Office of Superintendent of Public
Instruction (OSPI) guidance, và Văn Phòng Thống Đốc. Trong suốt năm học, 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.
Trong năm học 2021-2022, Học Khu Renton sẽ cung cấp giáo dục gặp mặt trọn thời gian cho tất
cả các học sinh ưa chuộng với những biện pháp giảm nhẹ, cung cấp các chiến thuật ngăn ngừa
nhiều tầng:
• Che mặt/ khẩu trang
• Rửa tay/diệt khuẩn tay
• Giử khoảng cách
• Làm sạch và Tẩy trùng
• Thông gió
• Các đòi hỏi để nghỉ ở nhà

NHỮNG BIỆN PHÁP GIẢM NHẸ
CHE MẶT/KHẨU TRANG
YÊU CẦU KHẨU TRANG TRONG TRƯỜNG
Tất cả học sinh, nhân sự trường học, tình nguyện viên, và người viếng thăm, bất kể tình trạng
chích vac xin , phải đeo che mặt bằng vải, hay những thay thế có thể chấp nhận được (v.d, khẩu
trang giải phẩu hay mặt nạ trong suốt với màn), tại trường khi bên trong.

YÊU CẦU KHẨU TRANG BÊN NGOÀI TRƯỜNG
Những che mặt không yêu cầu bên ngoài trường, bất kể tình trạng tiêm vác xin thế nào. Khẩu
trang được đề nghị cho giáo viên/học sinh chưa được tiêm vắc xin.
Những che mặt có thể được yêu cầu cho các vận động viên học sinh khi được quyết định bởi Bộ
Sức Khõe và các mức độ rủi ro của thể thao.

LÀM THẾ NÀO ĐEO KHẨU TRANG ĐÚNG
•

Chọn khẩu trang có 2 hay nhiều lớp vải dệt chặt chẻ, như bông gòn hay hỗn hợp bông
Public Health – Seattle & King County

•
•
•
•

Rửa 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.

GIỮ KHOẢNG CÁCH
Các trường học sẽ giữ khoảng cách 3 feet hay hơn giữa các học sinh trong sự sắp xếp trong lớp
đến mức độ có thể và hợp lý, để cho phép việc học gặp mặt trọn thời gian cho tất cả học 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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RỬA TAY/DIỆT KHUẨN TAY
•
•
•
•
•

Học sinh được huấn luyện kỷ năng rữa tay đúng cách. Rữa tay có sẵn trong nhà vệ sinh
và các lớp 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.
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.

VỆ SINH VÀ TẨY TRÙNG
GIỮ CÁC CƠ SỞ CỦA 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,
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•
•

•
•
•
•

vòi nước, vòi nước uống, vịnh tay của ghế và các điểm điều chỉnh, và các paddles cửa
cho người tàn tật.
Bộ Lao công đã ban hành thủ tục “Cross- Contamination”, sử dụng vải microfiber và các
pad màu khác nhau, được thiết kế cho những khu khác nhau.
Bộ Lao Công đã thay đổi kỷ thuật trong liên hệ thế nào Làm Vệ sinh và Tẩy trùng được
thực hiện. Họ sẽ dùng “Trên xuống Dưới” kỷ xảo Sạch nhất đến Dơ nhất và đảm bảo
rằng vải microfiber và pad, sẽ không được dùng chung giữa các lớp học, khu tập thể và
các nhà vệ sinh. Mỗi khu sẽ được làm vệ sinh/ tẩy trùng với một loạt vải microfiber và
pads.
Các lớp học sẽ được làm sạch mỗi ngày một lần, trong buổi tối.
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).

VỆ SINH LỚP HỌC
Ban Lao Công Trường học chịu trách nhiệm làm vệ sinh/tẩy trùng các trường. Mỗi khu lớp học
sẽ có “Bảng liệt kê cho Lao công,” hoặc treo bên ngoài cửa lớp hay bên trong lớp học, để cho
thấy việc vệ sinh mỗi ngày một lần sẽ xãy ra trong buổi tối.
BIẾT KHÁC BIỆT GIỮA LAU SẠCH, DIỆT KHUẨN 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.
• DIỆT KHUẨN 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.
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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.
• Ban Lao Công sẽ cung cấp thuốc tẩy cho các lớp học.
• 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 Neutral Cleaner, 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:
• Neutral cleaner an toàn cho học sinh sử dụng.
• Hầu hết sản phẩm tẩy trùng mua từ tiệm đều không an toàn cho trẻ em dùng.
CÁC VẬT DỤNG HỌC SINH DÙNG CHUNG
Các học sinh có thể dùng chung vật dụng hands-on và thao túng cùng nhau, bao gồm thiết bị PE
, nhạc cụ cầm tay, và các sách. Các vật dụng cần được làm sạch khi thấy dơ. Giống như việc học
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sinh nên rữa tay thường xuyên, một cách lý tưởng cũng nên rữa trước và sau khi dùng chung tài
liệu.

NHỮNG ĐÒI HỎI Ở NHÀ VỚI NHỮNG TRIỆU CHỨNG COVID
Ở nhà khi có các triệu chứng giống COVID là cần thiết giữ cho COVID-19 không lây lang ở trường
học và không lang ra cho người khác. Các học sinh và nhân viên trường học có triệu chứng của
bệnh lây nhiểm như influenza (flu) hay COVID-19, nên ở nhà và tìm đánh giá y tế, bao gồm
kiểm tra COVID-19 và các lây nhiểm hô hấp khác.
Triệu chứng COVID-19 có thể bao gồm:
▪ Sốt cao (100.4 F or higher)
▪ Mất vị giác và khứu giác
▪ Ho
▪ Ớn lạnh
▪ Thở ngắn/ khó thở
▪ Mệt mỏi
▪ Nhức bắp cơ hay cơ thể
▪ Nhức đầu

▪
▪
▪
▪

Đau họng
Nghẹt mũi hay chảy mủi
Nôn mửa và ói
Tiêu chảy
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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
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.

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 của Public Health—Seattle & King County (PHSKC), 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 như có thể. Anh chị em ruột 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. Học sinh không
được phép ngồi băng đầu của xe bus. Không có giới hạn số người được cho phép trên xe
bus cho COVID, và phụ huynh nên cảnh giác rằng các xe bus được đoán trước là có
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nhiều người hơn năm trước. Các tài xế sẽ lập ra sơ đồ ngồi để giúp với việc truy tìm
những tiếp xúc có thể.
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 diệt khuẩn Purtabs.

NHỮNG YÊU CẦU CHO TÀI XẾ XE BUS
•

•

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.

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

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.

HỌC KHU VÀ CÁC ĐIỀU PHỐI VIÊN COVID-19 TẠI CƠ SỞ/ĐỘI ĐÁP ỨNG
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:
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.

13

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.
8. Đảm bảo các học sinh/nhân viên sử dụng khẩu trang.
9. 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.
10. 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.
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.
14

2. Duy trì và cập nhật tiến trình và cách thức vệ sinh và tẩy trùng
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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