
 
 

Ngày 3 tháng 2 năm 2020 

 

Kính gửi cộng đồng khu học chánh, 

  
CDC và các sở y tế nhà nước và địa phương đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ những diễn biến 
mới liên quan đến sự bùng phát của Novel Coronavirus. Một phụ nữ ở Vùng Vịnh bị bệnh sau 
khi trở về từ chuyến đi đến Trung Quốc đã trở thành người thứ 9 ở Hoa Kỳ kiểm tra dương 
tính với virut coronavirus, đưa tổng số quốc gia lên 11. Tôi hiểu rằng mọi người lo ngại, 
nhưng dựa trên những gì Chúng tôi biết ngày nay, rủi ro đối với công chúng nói chung vẫn còn 
thấp, bác sĩ Sara Cody, Cán bộ Y tế, Sở Y tế Công cộng Hạt Santa Clara (SCCPHD) cho biết. 
Với dân số đông đảo và số lượng du lịch đến Trung Quốc vì lý do cá nhân và kinh doanh, 
chúng tôi có thể sẽ gặp nhiều trường hợp hơn, bao gồm cả những người tiếp xúc gần gũi với 
các trường hợp của chúng tôi. Tiến sĩ Cody nhấn mạnh rằng không có bằng chứng nào cho 
thấy virus lây lan ở bất cứ đâu trong quận, Bay Area hoặc Bắc California. Các trường hợp 
được xác nhận đang được theo dõi chặt chẽ cùng với tính bảo mật theo yêu cầu với bất kỳ 
tình trạng y tế nào. Tiến sĩ Cody cũng tuyên bố rằng không có nguy cơ lây nhiễm cho công 
chúng từ các trường hợp của Hạt Santa Clara. 
 
Nguyên tắc Liên bang được Tiến sĩ Sara Cody tóm tắt dưới đây và nêu các nội dung sau: 
1) Bất kỳ nhân viên hoặc học sinh nào đã ở tỉnh Hồ Bắc trong vòng 14 ngày qua không nên đến 
trường. Họ nên ở nhà, trong một phòng riêng, có phòng tắm riêng, cho đến 14 ngày sau lần 
tiếp xúc cuối cùng với Hồ Bắc. Họ nên theo dõi các triệu chứng và báo cáo bất kỳ triệu chứng 
nào cho Sức khỏe Cộng đồng. Họ không nên tìm kiếm sự chăm sóc y tế mà không gọi điện 
trước và cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc biết về lịch sử phơi nhiễm của họ. 
  
2) Bất kỳ nhân viên hoặc học sinh nào đã ở Trung Quốc, ở một tỉnh không phải là tỉnh Hồ Bắc, 
trong vòng 14 ngày qua cũng không nên đến trường. Đây sẽ là kiểm dịch tự nguyện, với đồng 
hồ triệu chứng. 
  
Tiến sĩ Cody nhắc lại tầm quan trọng của các biện pháp phòng ngừa thông thường để ngăn 
ngừa sự lây lan của tất cả các bệnh truyền nhiễm: 
1. Nếu bạn ốm, hãy ở nhà. 
2. Rửa tay và don chạm vào mắt, mũi và miệng. 
3. Khuyến cáo nên tiêm phòng cúm. 
 



 
 
Dưới đây là các hướng dẫn y tế sửa đổi cho các trường học để đáp ứng với tuyên bố khẩn 
cấp y tế công cộng quốc gia của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ. 
 
Hướng dẫn liên bang cập nhật 
Là một phần của tuyên bố khẩn cấp, bắt đầu có hiệu lực vào hôm nay (Chủ nhật, ngày 2 tháng 
2) lúc 11 giờ sáng theo giờ PST, người Mỹ trở về Hoa Kỳ, người đã ở tỉnh Hồ Bắc của Trung 
Quốc trong vòng 14 ngày, sẽ phải đối mặt với việc kiểm dịch bắt buộc và được theo dõi bởi 
các quan chức y tế công cộng. Người Mỹ trở về Hoa Kỳ từ các vùng khác của Trung Quốc sẽ 
đối mặt với sàng lọc nâng cao và tự cách ly tối đa 14 ngày để đảm bảo họ không gây nguy 
hiểm cho sức khỏe. 
 
Hướng dẫn cập nhật cho các trường học quận Santa Clara 
Đáp lại các hướng dẫn mới của liên bang, các trường sẽ loại trừ những học sinh bị cách ly bắt 
buộc khỏi trường trong 14 ngày kể từ lần tiếp xúc cuối cùng và sẽ liên lạc với các khu học 
chánh, trường cao đẳng và đại học của Hạt Santa Clara để đảm bảo học sinh có nguy cơ cao 
phải nghỉ học thời kỳ xác định. Học sinh đang tự kiểm dịch sẽ được miễn đi học trong thời 
gian này. 
 
Cần lưu ý rằng rủi ro cho công chúng vẫn còn thấp. 
 
Hướng dẫn cho sinh viên theo quy định bắt buộc và tự kiểm dịch 
Xin lưu ý rằng Hạt Santa Clara cam kết duy trì sự riêng tư của học sinh. Các trường học của 
chúng tôi sẽ làm việc với các học sinh và gia đình theo quy định bắt buộc hoặc tự cách ly với 
sự nhạy cảm và bảo mật. 
 
Kiểm dịch bắt buộc 
 
Sở Y tế Công cộng Hạt Santa Clara (SCCPHD) sẽ thông báo cho các học khu của bất kỳ học 
sinh nào bị cách ly bắt buộc, những người đã bị loại khỏi trường học do chuyến đi gần đây từ 
tỉnh China Hubei trong vòng 14 ngày. 
Khi SCCPHD nhận được thông báo, các cá nhân này sẽ bị xóa để quay lại trường, các trường 
sẽ liên lạc với các gia đình bị ảnh hưởng để sắp xếp. 
Các trường sẽ làm việc với các sinh viên để hỗ trợ tiếp tục học tập tại nhà. 
Vắng mặt liên quan sẽ được miễn. 

 
 



 
 
 
Tự kiểm dịch 
 
Các sinh viên gần đây đã trở về từ các vùng khác của Trung Quốc được yêu cầu tự cách ly và 
cung cấp cho các trường học các tài liệu. 
Các trường sẽ làm việc với các sinh viên để hỗ trợ tiếp tục học tập tại nhà. 
 
Vắng mặt liên quan sẽ được miễn. 
Thiếu trường, vì bất kỳ lý do gì, có thể gây ra mối quan tâm và căng thẳng cho gia đình và học 
sinh của chúng tôi. Chúng tôi sẽ hợp tác với các gia đình trong suốt quá trình này. Tuy nhiên, 
để duy trì một môi trường lành mạnh và an toàn cho tất cả học sinh và gia đình, những hướng 
dẫn này đã được đưa ra. 
 
Ngoài ra, chúng tôi yêu cầu phụ huynh, người chăm sóc hoặc những người khác, những 
người có thể bị bắt buộc hoặc tự cách ly cũng phải ở ngoài trường. 
 
Mặt nạ 
Tại thời điểm này, các quan chức y tế công cộng nói rằng không cần phải đeo khẩu trang ở 
Hoa Kỳ. Tuy nhiên, để phòng ngừa, học sinh nên được phép đeo khẩu trang trong khuôn viên 
trường học. Xin lưu ý, những học sinh bị bệnh phải tuân theo các hướng dẫn về sức khỏe và 
không được gửi đến trường bị bệnh, ngay cả khi họ đeo mặt nạ. 
 
Thông tin và tài nguyên bổ sung 
Để biết thông tin cập nhật nhất về coronavirus, hãy truy cập: http://bit.ly/2OnX4x3 
 
SCCOE hợp tác với Sở Y tế Công cộng SCC sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình trạng này, điều 

này đang phát triển khi các quốc gia và các cơ quan y tế chuyên gia tìm hiểu thêm về 

coronavirus. Khi chúng tôi có thông tin cập nhật, thông tin và tài nguyên từ SCCPHD hoặc các 

cơ quan khác, chúng sẽ được cung cấp cho cộng đồng của chúng tôi. 


