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Kính gửi cộng đồng Học khu Mt. Pleasant, 
 
Mục đích của thông điệp này là cung cấp thông tin cập nhật quan trọng về chính sách 
đeo khẩu trang của học khu và các quy trình giữ an toàn trong đại dịch COVID-19. Do 
thông báo gần đây từ Thống đốc Newsom về việc đeo khẩu trang ở các trường K-12: 
   

Lệnh đeo khẩu trang trong nhà trên toàn tiểu bang cho các trường học sẽ kết 
thúc vào cuối ngày thứ Sáu, ngày 11 tháng 3.  Bắt đầu từ thứ Hai, ngày 14 tháng 
3, Bộ Y tế Công cộng California khuyên mọi người nên đeo khẩu trang trong 
khuôn viên trường học. Tuy nhiên, như được chỉ định bởi CDPH, các sở y tế và 
cơ quan địa phương có thể tiếp tục thực hiện các quy định bổ sung nghiêm ngặt 
hơn lời hướng dẫn này của tiểu bang dựa trên hoàn cảnh tại địa phương.  

Quyết định của chúng tôi đối với việc mở cửa trường học và giữ an toàn cho học sinh, 
nhân viên và cộng đồng đã dựa trên việc thực hiện các nguyên tắc và hướng dẫn giữ 
an toàn từ các cơ quan y tế địa phương và tiểu bang trong khi cân nhắc tình trạng tại 
địa phương. Tính đến ngày 3 tháng 3 năm 2022, tại MPESD, đã có 31,8% phụ 
huynh/người chăm sóc trẻ nộp bằng chứng tiêm chủng cho các trường học, trong 
khi tỷ lệ học sinh đăng ký xét nghiệm COVID hàng tuần trên toàn học khu là 67%. 

Vì việc chủng ngừa, xét nghiệm và đeo khẩu trang là cách tự bảo vệ hiệu quả, MPESD 
sẽ tiếp tục yêu cầu nhân viên, học sinh và phụ huynh/người chăm sóc và các cá 
nhân tại tất cả trường học, tòa nhà và lớp học phải đeo khẩu trang trong nhà bất 
kể tình trạng chủng ngừa sau ngày 11 tháng 3. Tuy nhiên, sau ngày 11 tháng 3, học 
khu sẽ không còn bắt buộc mọi người đeo khẩu trang ngoài trời nhưng sẽ tiếp tục 
khuyến nghị việc đeo khẩu trang ngoài trời cho học sinh và nhân viên. 

Học khu sẽ xem xét lại quy định đeo khẩu trang trong nhà sau kỳ nghỉ Xuân hoặc sớm 
hơn và sẽ hủy bỏ quy định này nếu:   

●        Tình hình không thay đổi 
●        Không có lệnh từ tiểu bang hoặc quận hạt bắt buộc phải đeo khẩu trang 
●        Tỷ lệ tiêm chủng của học sinh trong học khu là ít nhất 56%, hoặc  
●        Ít nhất 70% học sinh đăng ký xét nghiệm hàng tuần  

Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi vẫn là sức khỏe và sự an toàn của học sinh, nhân viên 
và gia đình/người chăm sóc trẻ. Một nghiên cứu được công bố vào ngày 9 tháng 3 cho 
thấy việc đeo khẩu trang trong nhà là một chiến lược đã được chứng minh là giảm thiểu 
sự lây bệnh. Thay đổi về quy định đeo khẩu trang này không ngăn cản mọi người tiếp 
tục đeo khẩu trang ngoài trời để giữ an toàn cho bản thân sau ngày 11 tháng 3.  



   

Chúng tôi đang tiếp tục các chiến lược phòng ngừa mà tất cả chúng ta đều quen thuộc, 
chẳng hạn như theo dõi triệu chứng bệnh, tiêm chủng và xét nghiệm, tập trung nhiều 
vào trách nhiệm và sự tôn trọng cá nhân. Ngoài ra, học sinh và nhân viên nên tiếp tục ở 
nhà khi bị bệnh.   

Chúng tôi yêu cầu sự hỗ trợ của cộng đồng để giúp chúng ta vượt qua giai đoạn tiếp 
theo trong việc học cách sống chung với COVID-19. Cảm ơn sự hợp tác của quý vị 
trong nỗ lực giữ an toàn cho cộng đồng của chúng ta. 
 
Trân trọng, 
 
Tiến sĩ Elida MacArthur 
Giám đốc Học khu 
emacarthur@mpesd.org 

 
 
 
 
 


