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Tổng quan về cách ứng phó với COVID-19 

 
Các hướng dẫn về sức khỏe và an toàn được nêu trong tài liệu này được lấy từ tài liệu Hướng dẫn 
của Sở Y tế Công cộng về COVID-19 cho các Trường K-12 ở California của Bộ Y tế Công cộng 
California (CDPH). 
 
Như đã nêu trong CDPH: Lời mở đầu. 

“Các chiến lược quản lý dịch bệnh trong trường K-12 được thực hiện theo nguyên tắc rằng việc 
học tập tại trường an toàn là rất quan trọng đối với sức khỏe và sự phát triển của học sinh. 

COVID-19 sẽ không kết thúc, nhưng chúng ta đã học được các phương pháp và có được các 
công cụ để giảm tác động của nó đến sức khỏe và sự an lành của chúng ta. Các trường học ở 
California có thể quản lý căn bệnh này một cách lâu dài và thích ứng. Ngoài ra, nhiều chiến 
lược được sử dụng để giải quyết COVID-19 có thể bảo vệ cộng đồng trường học khỏi các bệnh 
khác và hỗ trợ môi trường học tập lành mạnh.  

Hướng dẫn này dựa trên kiến thức khoa học hiện tại và xu hướng theo dự đoán. Nó có thể thay 
đổi, vì các tình hình COVID-19 có thể thay đổi nhanh chóng, và phản ứng của chúng ta trong 
trường học phải được đưa ra nhanh và phù hợp với các thử thách năng động.”  

 

TỔNG QUAN VỀ CÁC CHIẾN LƯỢC GIẢM SỰ LÂY LAN CỦA COVID-19 

Sử dụng nhiều chiến lược giảm thiểu sẽ làm giảm nguy cơ lây truyền virus corona trong 
trường học. Sau đây là các Chiến lược Giảm thiểu từ CDPH mà sẽ được triển khai tại Học 
khu Mount Pleasant cho niên khóa 2022-23. 

● Hãy nhớ tiêm ngừa đầy đủ 
● Tối ưu hóa chất lượng không khí trong nhà 
● Khuyến khích việc đeo khẩu trang 
● Đi xét nghiệm COVID-19 
● Làm sạch tay 
● Quản lý các cá nhân có triệu chứng 
● Báo cáo các trường hợp COVID-19 cho cơ quan y tế địa phương 
● Quản lý học sinh được chẩn đoán mắc COVID-19 
● Quản lý học sinh bị phơi nhiễm COVID-19 
● Quản lý các đợt bùng phát COVID-19 
● Thiết bị vệ sinh 

Phải làm gì nếu quý vị có kết quả xét nghiệm dương tính với 
COVID-19 
Nếu con em quý vị có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, vui lòng xem phần Quản 
lý các Cá nhân có Triệu chứng. 



Bộ Y tế Công cộng California cung cấp đường liên kết vào trang mạng an toàn để báo cáo kết 
quả xét nghiệm COVID-19 tại nhà cho Sở Y tế Địa phương California của quý vị. Vui lòng báo 
cáo kết quả âm tính và dương tính để giúp sở y tế địa phương theo dõi COVID-19 trong cộng 
đồng của quý vị. (https://my.primary.health/l/caschools) 

Chiến lược giảm thiểu theo chủ đề 

Vi-rút gây ra COVID-19 đã đạt đến mức được gọi là Lây lan Cộng đồng. Lây lan toàn cộng đồng 
có nghĩa là mọi người đã bị nhiễm virus trong một khu vực, bao gồm một số người không rõ họ 
bị nhiễm như thế nào hoặc ở đâu. Các cá nhân có thể giảm nguy cơ nhiễm trùng bằng cách phân 
lớp nhiều cách giảm rủi ro lây nhiễm. 

 

Hãy nhớ tiêm ngừa đầy đủ 
Theo Hướng dẫn của CDPH: 

"Việc tiêm chủng ngăn ngừa bệnh tật bằng cách làm việc với hệ thống phòng thủ tự nhiên của cơ 
thể để giúp phát triển khả năng miễn dịch an toàn với bệnh tật. Việc tiêm chủng không chỉ cung 
cấp sự bảo vệ ở mức độ cá nhân, mà một số lượng người được tiêm chủng cao sẽ làm giảm gánh 
nặng bệnh tật trong trường học và cộng đồng và có thể giúp bảo vệ những người không được 
tiêm chủng hoặc những người có thể không phát triển phản ứng miễn dịch mạnh sau khi tiêm 
chủng. 

1. Hành động được khuyến nghị: 
 a. California khuyến cáo mạnh mẽ rằng tất cả các cá nhân đủ điều kiện nên đi tiêm 
chủng COVID-19 và tiêm chủng đầy đủ để bảo vệ bản thân và giảm việc lây truyền vi-
rút. 
 
 b. Ngoài ra, trẻ em đã chậm nhận được các loại vắc-xin khác trong thời gian có đại 
dịch, khiến các em và cộng đồng có nhiều nguy cơ mắc bệnh khác có thể phòng ngừa 



được bằng vắc-xin. Các trường nên xem xét các yêu cầu tiêm chủng theo luật định khi trẻ 
em nhập học các trường K–12 và xem phần Thuốc tiêm ngừa Cần thiết khi Nhập học để 
biết thông tin." 

Để tìm một địa điểm vắc-xin COVID-19 miễn phí ở Hạt Santa Clara, hãy truy cập 
sccfreevax.org hoặc gọi số 2-1-1. 

Tối ưu hóa chất lượng không khí trong nhà 
Để đảm bảo chất lượng không khí trong nhà tốt cho sức khỏe, chúng tôi đã tối ưu hóa hệ thống 
thông gió theo Hướng dẫn Thông gió của CDPH. Hệ thống HVAC của chúng tôi được trang bị 
bộ lọc 13 Giá trị Báo cáo Hiệu suất Tối thiểu (MERV). Số MERV 13 hoặc cao hơn (MERV 13+) 
có nghĩa là bộ lọc loại bỏ ít nhất 90% các hạt có kích thước của sol khí chứa virus. Hệ thống của 
chúng tôi cũng có khả năng tăng luồng không khí ngoài trời.  

Sử dụng khẩu trang 
Hướng dẫn của CDPH khuyến nghị việc sử dụng khăn che mặt cho tất cả nhân viên và học sinh, 
bất kể tình trạng chủng ngừa. 

Khẩu trang, đặc biệt là khẩu trang chất lượng cao và vừa vặn (PDF), vẫn là công cụ hiệu quả cao, 
rẻ tiền và năng động để bảo vệ bản thân và giảm thiểu lây truyền COVID-19 và các mầm bệnh 
đường hô hấp khác. 

Thực hiện theo hướng dẫn: 

● Đeo khẩu trang là một khuyến nghị mạnh mẽ và không còn là điều bắt buộc đối với nhà 
trẻ và trường K-12, bất kể tình trạng chủng ngừa. Học sinh và nhân viên nên tuân thủ 
hướng dẫn đeo khẩu trang CDPH cho công chúng nói chung, trừ khi có chỉ dẫn khác của 
sở y tế địa phương hoặc được chỉ định cho các tình huống cụ thể. Xem trang mạng 
Hướng dẫn Sử dụng Khẩu trang  

● Học sinh đeo khăn che mặt sẽ sử dụng khăn từ nhà. Các trường học sẽ cung cấp khẩu 
trang nếu học sinh hoặc nhân viên không có khẩu trang và cần một khẩu trang vào 
ngày đó. 

● Không ai có thể bị cấm đeo khẩu trang như một điều kiện tham gia vào một hoạt động 
hoặc vào trường học trừ khi việc đeo khẩu trang sẽ gây nguy cơ an toàn (ví dụ: môn thể 
thao dưới nước). 

Làm sạch tay 
Vệ sinh tay có thể ngăn ngừa sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm, bao gồm cả COVID-19. 

Theo hướng dẫn của CDPH, nhân viên của chúng tôi sẽ dạy các em rửa tay đúng cách (xà phòng 
và nước, hoặc chất khử trùng tay) và tiến hành các hoạt động rửa tay thường xuyên trong suốt 
ngày học. Hướng dẫn vệ sinh tay sẽ bao gồm: 

● Nhắc học sinh và nhân viên rửa tay, tránh chạm vào mắt, mũi và miệng, đồng thời che 
miệng khi ho và hắt hơi. 



● Khuyến khích mọi người rửa tay trong suốt cả ngày, đặc biệt là trước và sau khi ăn, sau 
khi sử dụng nhà vệ sinh và sau khi xử lý rác hoặc tháo găng tay.  

● Nhớ có đầy đủ vật tư để hỗ trợ việc giữ vệ sinh lành mạnh, bao gồm xà phòng, khăn giấy, 
thùng rác không cần chạm, khăn che mặt và nước khử trùng tay với ít nhất 60% cồn ethyl 
cho nhân viên và học sinh có thể sử dụng chất khử trùng tay một cách an toàn.  

Quản lý các cá nhân có triệu chứng 
Việc kiểm tra triệu chứng hàng ngày là điều cần thiết để giảm các bệnh lây lan, bao gồm cả virus 
corona.  

Trước khi đưa con đến trường hoặc bến xe buýt: 

● Phụ huynh/Người giám hộ cần kiểm tra con mình để biết các triệu chứng bệnh tật. Các 
triệu chứng phổ biến của vi-rút gây ra COVID-19 là: Sốt hoặc ớn lạnh; Ho; Thở gấp hoặc 
khó thở; Mệt mỏi; Đau nhức cơ bắp hoặc cơ thể; Nhức đầu; Mới mất vị giác hoặc khứu 
giác; Đau họng; Nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi; Buồn nôn hoặc nôn; Tiêu chảy. 

PHẢI LÀM GÌ NẾU QUÝ VỊ CÓ KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM DƯƠNG TÍNH 

 



Tất cả những người có triệu chứng COVID-19, bất kể tình trạng chủng ngừa hoặc nhiễm 
trùng trước đó, nên 

● Cách ly. Nếu học sinh bị bệnh, hãy ở nhà và báo cho nhà trường về việc vắng mặt. 
● Nếu có các triệu chứng giống COVID-19, học sinh nên đeo khẩu trang và được xét 

nghiệm ngay lập tức. Nếu kết quả là dương tính, học sinh cũng nên làm theo các khuyến 
nghị của CDPH về việc xét nghiệm lại và/hoặc cách ly. 

● Xét nghiệm kháng nguyên COVID-19 để xác định tình trạng nhiễm trùng của trẻ. 
○ CDPH khuyến nghị rằng xét nghiệm kháng nguyên là công cụ chính để phát hiện 

COVID-19 trong trường học hơn là xét nghiệm PCR. Cả công cụ xét nghiệm 
kháng nguyên chuyên nghiệp, tại phòng khám cũng như công cụ xét nghiệm 
kháng nguyên không kê đơn (OTC) tại nhà đều có hiệu quả trong việc xác định 
những người bị nhiễm các biến thể đã biết của vi-rút COVID-19 (SARS-CoV- 2). 

○ Khi có các bộ công cụ xét nghiệm, nhà trường sẽ cung cấp một bộ xét nghiệm 
kháng nguyên cho mỗi học sinh.  

Lưu ý: 

Do việc du lịch và giao lưu thường gia tăng trong thời gian nghỉ học, học sinh và nhân viên nên 
xét nghiệm COVID-19 trước khi quay lại trường sau các kỳ nghỉ dài (ví dụ: mùa hè, mùa đông 
và mùa xuân). 

Hỗ trợ từ nhân viên nhà trường 

● Giáo viên có các bài làm cho những trẻ em cần phải ở nhà vì bị ốm hoặc cách ly do 
nhiễm COVID-19. 

Báo cáo các trường hợp COVID-19 cho cơ quan y 
tế địa phương 

 

Báo cáo kịp thời về các ca dương tính với COVID-19 có thể giúp giảm lây truyền vi-rút. 

Theo luật, các cơ quan y tế (HCP) và phòng thí nghiệm phải báo cáo các ca bệnh COVID-19.  

Khi sử dụng công cụ xét nghiệm tại nhà, vui lòng thông báo cho văn phòng bác sĩ của quý 
vị về kết quả xét nghiệm dương tính. Nếu con quý vị có kết quả xét nghiệm dương tính, vui 
lòng để trẻ ở nhà và liên lạc với nhà trường để báo cáo việc nghỉ học do COVID-19. Xin liên 
lạc với Sở Y tế Công cộng Hạt Santa Clara nếu quý vị không có bác sĩ. 

Các trường học không còn chịu trách nhiệm theo dõi và truy tìm các học sinh tiếp xúc gần người 
nhiễm COVID-19. Sở Y tế Công cộng sẽ quản lý tất cả việc theo dõi và truy tìm người tiếp xúc. 
Bộ Y tế Công cộng California cung cấp đường liên kết vào trang mạng an toàn để báo cáo 
kết quả xét nghiệm COVID-19 tại nhà cho Sở Y tế Địa phương California của quý vị. Vui 
lòng báo cáo kết quả âm tính và dương tính để giúp sở y tế địa phương theo dõi COVID-19 trong 
cộng đồng của quý vị. (https://my.primary.health/l/caschools) 

Hướng dẫn cách ly và xét nghiệm có sẵn từ Sở Y tế Công cộng và/hoặc bác sĩ của quý vị. 



Quản lý học sinh được chẩn đoán mắc COVID-19 
Học sinh được chẩn đoán mắc COVID-19 nên tuân thủ các khuyến nghị được liệt kê trong Bảng 
1 (Người mắc COVID-19) theo hướng dẫn của CDPH dành cho công chúng, bao gồm ở nhà ít 
nhất năm ngày và đeo khẩu trang vừa khít khuôn mặt khi ở gần người khác trong tổng số 10 
ngày, đặc biệt là trong nhà. 

Quản lý học sinh bị phơi nhiễm COVID-19 
Thông báo kịp thời cho các học sinh và gia đình về việc tiếp xúc với các bệnh truyền nhiễm, bao 
gồm COVID-19, sẽ dẫn đến việc xét nghiệm nhanh, điều trị sớm và ngăn ngừa lây lan thêm. 

Gia đình nên thông báo cho nhà trường nếu con họ mắc COVID-19 và đang ở tại trường trong 
giai đoạn có thể lây nhiễm cho người khác.  

Khi nhà trường được thông báo về trường hợp dương tính, nhà trường sẽ gửi thông báo chung 
qua ParentSquare cho các gia đình của các học sinh có thể đã ở cùng một chỗ với một cá nhân 
được xác nhận bị dương tính với COVID-19. 

Tất cả học sinh biết mình đã tiếp xúc với người mắc COVID-19 nên tuân theo các khuyến nghị 
được liệt kê trong Bảng 2 (Những người không có triệu chứng đã tiếp xúc với người mắc 
COVID-19) theo hướng dẫn của CDPH dành cho công chúng. Nếu vẫn không có triệu chứng, 
học sinh đó có thể tiếp tục tham gia vào tất cả các sinh hoạt tại trường dạy Mẫu giáo đến lớp 12, 
bao gồm thể thao và các hoạt động ngoại khóa. Theo khuyến nghị trong Bảng 2, các em nên đeo 
khẩu trang vừa khuôn mặt khi ở gần người khác trong tổng cộng 10 ngày và xét nghiệm 3–5 
ngày sau lần phơi nhiễm cuối cùng. 

Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn của Sở Y tế Công cộng Quận Hạt, bao gồm việc 
bảo vệ quyền riêng tư của học sinh và gia đình. 

Quản lý các đợt bùng phát COVID-19  
CDPH sẽ tiếp tục hỗ trợ các viên chức sở y tế và cơ quan giáo dục địa phương trong việc quản lý các 
trường hợp được nghi ngờ hoặc đã xác nhận nhiễm COVID-19.  

● Việc tạm ngưng đến trường học, chẳng hạn như tạm đóng cửa trường học hoặc lớp học, 
do COVID-19 nên là phương pháp cuối cùng và chỉ được áp dụng sau khi tất cả các 
nguồn lực sẵn có đã cạn kiệt và chỉ sau khi đã bàn thảo với viên chức sở y tế địa phương. 

● Viên chức sở y tế công cộng địa phương được khuyến khích liên lạc với CDPH để tìm 
hiểu thêm về các nguồn lực tư vấn, xét nghiệm và tiêm chủng để hỗ trợ việc quản lý sự 
bùng phát COVID-19. 

Khách thăm trong khuôn viên trường 
Chúng tôi đánh giá cao sự tham gia của các thành viên gia đình trong việc học tập của con em họ 
và hoan nghênh họ đến thăm trường với những hiểu biết sau: 

● Những người có triệu chứng không nên đến trường. 
● Việc đeo khẩu trang được khuyến khích và không bắt buộc. 



● Tất cả các tình nguyện viên và cá nhân cung cấp các dịch vụ/hỗ trợ thiết yếu cho chương 
trình giáo dục của trường phải được chủng ngừa hoặc cung cấp bằng chứng về xét 
nghiệm âm tính trong vòng 24 giờ trước khi đến trường.  

● Các gia đình có thể đến trường để tham dự các sự kiện khác nhau của trường, chẳng hạn 
như buổi diễn kịch, lễ kỷ niệm và lễ tốt nghiệp, và sẽ không bắt buộc phải xuất trình bằng 
chứng về việc tiêm chủng để được tham dự, nhưng có thể phải đeo khẩu trang tùy thuộc 
vào quy mô và địa điểm của sự kiện. 

Thiết bị vệ sinh 
Nói chung, việc vệ sinh thông thường là đủ để loại bỏ vi-rút gây ra COVID-19 khỏi các bề mặt.  

"Làm sạch" bao gồm nước và xà phòng hoặc chất tẩy rửa, không sử dụng chất khử trùng và giảm 
đáng kể vi khuẩn trên bề mặt và giảm nguy cơ lây nhiễm.  

Học khu sử dụng các sản phẩm xanh hơn để làm sạch và khử trùng và cất các sản phẩm đó khỏi 
tầm tay của học sinh. Việc sử dụng chất khử trùng sẽ tuân theo các hướng dẫn về sức khỏe và an 
toàn cho trường học.  

"Khử trùng" tiêu diệt vi khuẩn trên các bề mặt bằng cách sử dụng các nguyên liệu cụ thể (xem 
bên dưới để biết những nguyên liệu được chấp thuận sử dụng). Khử trùng thường xuyên có thể 
gây nguy cơ hại sức khỏe cho trẻ em và học sinh do hóa chất mạnh thường được sử dụng.  

 

Lưu đồ để tham khảo nhanh  

 
 


