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Ngày 12 tháng 3 năm 2020 

 

Kính gửi cộng đồng khu học chánh, 

 

Sở Y tế Công cộng Hạt Santa Clara đang hợp tác chặt chẽ với SCCOE để cung cấp hướng dẫn cho các khu học chánh và trường học. Đóng 

cửa rộng rãi các trường học là một quyết định không được xem nhẹ và là biện pháp cuối cùng vì nó gây ra sự gián đoạn đáng kể trong cộng 

đồng. Lý do quan trọng nhất mà chúng tôi không khuyến nghị đóng cửa trường học là vì trẻ em có nguy cơ mắc COVID-19 thấp. 

 

Một lý do rất quan trọng khác khiến chúng tôi không đóng cửa trường học ngay bây giờ là vì nó phá vỡ xã hội đến mức nào. Không phải mọi gia 

đình hoặc cha mẹ đều có thời gian nghỉ ngơi hoặc đảm bảo tài chính để ở nhà làm việc với con của họ. Nhiều gia đình cũng dựa vào trường 

học và nhân viên cho các nhu cầu cơ bản cho con cái họ, bao gồm bữa ăn thường xuyên, chăm sóc sức khỏe và chăm sóc trẻ em. Nếu các trường 

học đóng cửa, các gia đình dễ bị tổn thương sẽ trải qua gánh nặng lớn nhất và chịu tác động tiêu cực. 

 

Tình trạng thiếu lực lượng lao động tiềm năng do các trường học đóng cửa có thể làm giảm hệ thống chăm sóc sức khỏe của chúng tôi Phản 

ứng với COVID-19. Ngoài ra, có thể có sự gia tăng phơi nhiễm đối với những người dễ bị tổn thương nhất trong cộng đồng của chúng tôi - 

những người lớn tuổi hơn vì họ có thể chăm sóc trẻ em tại nhà. 

 

Chúng tôi nhận ra rằng một số trẻ em có các tình trạng sức khỏe tiềm ẩn, chẳng hạn như hệ thống miễn dịch bị suy yếu, khiến chúng có nguy cơ 

cao hơn. Những người chăm sóc trẻ em có tình trạng sức khỏe tiềm ẩn nên tham khảo ý kiến của các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe 

về việc liệu con của họ có nên ở nhà không. 

 

Hiện tại, nếu một nhân viên hoặc học sinh trong một trường cụ thể được xác nhận có COVID-19, Sở Y tế Công cộng sẽ làm việc với từng 

trường, khu học chánh và Văn phòng Giáo dục Quận, dựa trên các sự kiện và hoàn cảnh cụ thể của trường hợp đó, cho dù đóng cửa của 

trường đó được bảo hành. 

 

Trường học thường niên sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cập nhật. Cảm ơn bạn đã tiếp tục hỗ trợ và hiểu biết của bạn. 

 

Trân trọng, 

 

Tiến sĩ Emy Flores, Giám thị 
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TRƯỜNG HỌC: 
 

Không có trường đóng cửa sẽ xảy ra mà không có sự cho phép của Bộ Y tế Công cộng khi tham khảo ý kiến của khu học chánh và Giám đốc 

Học khu. 
 

Sở Y tế Công cộng hiện không khuyến nghị đóng cửa các trường học. Trong số các lý do khác, các cá nhân dưới 18 tuổi đã được xác định là 

nhóm có nguy cơ thấp liên quan đến vi-rút. Nếu một nhân viên hoặc học sinh trong một trường cụ thể được xác nhận có COVID-19, Sở Y tế 

Công cộng sẽ xem xét, dựa trên các sự kiện và hoàn cảnh cụ thể của trường hợp đó, liệu việc đóng cửa trường đó có được bảo hành hay 

không. Hướng dẫn của Health Health cộng đồng là sự gián đoạn gây ra bởi việc đóng cửa trường học hiện vượt xa những lợi ích tiềm năng 

của việc sử dụng việc đóng cửa trường học để làm chậm quá trình truyền bệnh. Đóng cửa các trường học là giải pháp cuối cùng và sẽ 

được thực hiện với sự quan tâm, minh bạch và hợp tác với Bộ Y tế Công cộng. Những khuyến nghị này có thể được cập nhật khi đánh giá 

thêm và nhu cầu sức khỏe cộng đồng. 
 

Tình trạng thiếu lực lượng lao động tiềm năng do các trường học đóng cửa có thể làm giảm hệ thống chăm sóc sức khỏe của chúng tôi Phản 

ứng với COVID-19. Ngoài ra, có thể có sự gia tăng phơi nhiễm đối với những người dễ bị tổn thương nhất trong cộng đồng của chúng tôi - 

những người lớn tuổi hơn vì họ có thể chăm sóc trẻ em tại nhà. 
 

Chúng tôi nhận ra rằng một số trẻ em có các tình trạng sức khỏe tiềm ẩn, chẳng hạn như hệ thống miễn dịch bị suy yếu, khiến chúng có nguy cơ 

cao hơn. Những người chăm sóc trẻ em có tình trạng sức khỏe tiềm ẩn nên tham khảo ý kiến của các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe 

về việc liệu con của họ có nên ở nhà không. 
 

Hiện tại, nếu một nhân viên hoặc học sinh trong một trường cụ thể được xác nhận có COVID-19, Sở Y tế Công cộng sẽ làm việc với từng 

trường, khu học chánh và Văn phòng Giáo dục Quận, dựa trên các sự kiện và hoàn cảnh cụ thể của trường hợp đó, cho dù đóng cửa của 

trường đó được bảo hành. 
 

KHÁCH HÀNG TRÊN CAMPUS: 
 

Tất cả chúng ta đều nhận ra tầm quan trọng của sự tham gia của cộng đồng vào các trường học của chúng ta. Bắt đầu từ ngày mai, thứ Sáu, 

ngày 13 tháng 3, chúng tôi sẽ thực hiện các bước bổ sung để hạn chế sự tiếp xúc của học sinh với khách và khách bên ngoài. Chỉ những nhân 

viên thiết yếu (nhân viên quận và các dịch vụ của quận được hỗ trợ thông qua các chuyên gia tư vấn) mới được làm việc trong các lớp học 

của chúng tôi. Cảm ơn bạn trước vì đã liên hệ với các tình nguyện viên của bạn để bày tỏ sự đánh giá cao của chúng tôi đối với công việc 

của họ và hiểu được quyết định này trong hoàn cảnh của chúng tôi. 

 

CÁC CHUYẾN ĐI THỰC ĐỊA: 
 

Tất cả các chuyến đi thực địa đã bị hủy bỏ cho đến ngày 10 tháng 4 năm 2020. 
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SAU TRƯỜNG THỂ THAO: 
 
Hết sức thận trọng và dựa trên hướng dẫn mà chúng tôi đã nhận được, bắt đầu từ ngày mai, 13 tháng 3, 
Liên đoàn thể thao East Side sẽ hủy bỏ các mùa bóng chuyền và bóng đá. Thông tin bổ sung về theo dõi 
sẽ được cung cấp khi có sẵn. 
 
SỰ KIỆN HỦY BỎ 
 
Hướng dẫn gần đây nhất của Y tế công cộng là có bốn cân nhắc trong việc đánh giá các sự kiện; 1) quy 
mô của việc thu thập, 2) sự pha trộn của các cá nhân từ các khu vực và khung tuổi khác nhau, 3) khả 
năng của các cá nhân tại các sự kiện duy trì khoảng cách với nhau và 4) thời gian của sự kiện. 
 
1) Bất kỳ sự kiện nào mà bốn sự cân nhắc được liệt kê ở trên không thể được đảm bảo nên được hủy 
bỏ hoặc hoãn lại. 
 
2) Tất cả các sự kiện không thiết yếu, không hướng dẫn nên được hủy bỏ hoặc hoãn lại nếu chúng ở 
trong không gian không cho phép người tham gia duy trì khoảng cách trong vòng tay với nhau. Các cá 
nhân trong các loại rủi ro cao không nên tham dự. Những cá nhân cảm thấy không tốt không nên tham 
dự. 
 
DU LỊCH: 
 
Tất cả các sự kiện do quận tài trợ liên quan đến việc đi ra ngoài quận, khu vực giải đấu thể thao hoặc 
ngoài bán kính 30 dặm nên bị hủy bỏ hoặc hoãn lại. Điều này bao gồm sự tham dự của nhân viên tại các 
hội nghị bên ngoài bán kính 30 dặm. 
 
Đối với các sự kiện / chuyến đi / chuyến đi thực địa không bị xử phạt của quận, vui lòng liên hệ với tổ 
chức đang tổ chức / tài trợ cho sự kiện này để thảo luận về kế hoạch họ đã đưa ra. 
 
CAMP KHOA HỌC: 
 
Các chương trình của Trường ngoài trời SCCOE tại Walden West và Via West sẽ bị đóng cửa bắt đầu 
từ Thứ Hai ngày 16 tháng 3 và vẫn đóng cửa vào Thứ Sáu, ngày 10 tháng 4, do giới hạn về việc đi lại. 
Mặc dù SCCOE đã hủy bỏ các chương trình của họ, chúng tôi có các trường tham dự Trại Khoa học bên 
ngoài Hạt. Ngoài ra do giới hạn về du lịch, những trải nghiệm này nên bị hủy bỏ hoặc hoãn lại. 
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Chúng tôi nhận ra rằng Trại khoa học là một trải nghiệm tuyệt vời cho sinh viên của chúng tôi. Nếu 
chúng ta không thể tham dự năm nay, chúng ta sẽ xem xét các lựa chọn để học sinh lớp 5 của chúng ta 
tham dự vào năm tới với tư cách là học sinh lớp 6. 
 
HỌC SINH: 
Chúng tôi sẽ tiếp tục mã hóa bất kỳ học sinh nào chọn không đi học dựa trên mối quan tâm về việc 
nhiễm vi rút COVID-19 với tên là Không được giải thích. Điều đó đang được nói, chúng tôi cũng hiểu 
rằng các gia đình vẫn có thể đưa ra lựa chọn giữ con ở nhà trong thời gian này và trong vài tuần tới, 
chúng tôi sẽ không thực hiện bất kỳ hành động trốn học nào hoặc hủy đăng ký học sinh tích lũy vắng 
mặt không có lý do. 
 
Chúng tôi nhận thấy rằng chúng tôi không có khả năng cung cấp hỗ trợ giảng dạy cho những học sinh 
giỏi ở nhà, chúng tôi cũng không thể cung cấp chương trình Nghiên cứu Độc lập chính thức cho những 
học sinh này. Điều này sẽ được gửi đến cha mẹ. Chúng tôi cũng hiểu rằng nhân viên của chúng tôi 
muốn làm những gì có thể để đảm bảo việc học của sinh viên tiếp tục. Nhóm Dịch vụ Giáo dục đang 
tìm cách phát triển các hỗ trợ có thể hỗ trợ học sinh và gia đình trên toàn Học khu đồng thời giảm thiểu 
tác động đến nhân viên. Nhiều hơn nữa Nếu một học sinh giảm nhẹ tình trạng sức khỏe, vui lòng liên 
hệ với quản trị viên trang web của bạn để xác định các bước tiếp theo phù hợp. 


