
Đảm Bảo An Toàn 

cho DCSD 
Sự an toàn của nhân viên và học sinh vẫn là ưu tiên hàng đầu của 
chúng tôi. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) khuyến 
cáo rằng nên thực hiện các chiến lược hạn chế sau đây để giảm thiểu 
nguy cơ lây nhiễm trong trường học.  Sau đây là cách DeKalb County 
School District (DCSD) đang đảm bảo an toàn cho cộng đồng của chúng 
ta:  

1-Luôn đeo khẩu trang  
Luôn đeo khẩu trang. Khẩu trang phải che được hoàn toàn mũi và miệng 
và vừa khít với hai bên mặt mà không có khe hở.  Tấm che mặt không 
thay thế được khẩu trang.  

2-Giãn cách xã hội 
Tạo không gian an toàn bằng cách thực hành giữ khoảng cách ít nhất 6 
foot (2 mét) giữa mọi người.  DCSD cũng đang tập hợp mọi người thành 
nhóm, bao gồm việc lập các nhóm học sinh, và đôi khi là nhân viên, để 
làm việc cùng nhau trong suốt ngày học để giảm thiểu sự phơi nhiễm.  
Sắp xếp so le các lịch trình như thời gian và địa điểm đón và trả theo 
nhóm cũng như thực hiện việc hạn chế khách và các hoạt động không 
quan trọng.  

3-Rửa tay 
Rửa tay bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây và tránh chạm tay 
vào mặt.  Che miệng khi ho và hắt hơi bằng khăn giấy khi không đeo 
khẩu trang và ngay lập tức rửa tay sau khi xì mũi, ho hoặc hắt hơi.  

4-Vệ sinh và khử trùng  
Nguyên tắc cốt lõi của CDC là vệ sinh thường xuyên và đều đặn các bề 
mặt hay được chạm vào.  DCSD đang cung cấp đầy đủ các vật tư (ví dụ 
như xà phòng, khăn giấy, nước rửa tay với ít nhất 60% cồn, khăn lau khử 
trùng, khẩu trang) để đảm bảo an toàn.  Dưới đây là các biện pháp khác 
của DCSD để đảm bảo an toàn:  

 Vệ sinh các bề mặt thường xuyên chạm vào 

 Thay đổi bố cục lớp học  

 Lắp đặt vách ngăn và biển báo COVID-19  

 Không khuyến khích các đồ vật dùng chung 

 

5-Truy vết tiếp xúc 
DCSD liên tục phối hợp với Georgia Department of Public Health và 
DeKalb Board of Health để xác định kịp thời những cá nhân gần đây có 
tiếp xúc gần với (những) cá nhân dương tính với COVID-19 để ngăn chặn 
sự lây lan thêm.  Truy vết tiếp xúc giúp giảm sự lây lan của COVID-19 
bằng cách: 

 Thông báo cho mọi người biết họ có thể đã tiếp xúc với COVID-19 và 
nên theo dõi sức khỏe của mình để phát hiện nếu có các dấu hiệu và 
triệu chứng của COVID-19 

 Giúp những người có thể đã tiếp xúc với COVID-19 được xét nghiệm 

 Yêu cầu mọi người tự cách ly do nhiễm bệnh nếu họ bị nhiễm 
COVID-19 hoặc tự cách ly theo dõi nếu họ là người tiếp xúc gần theo 
hướng dẫn của Department of Public Health.  

6-Hệ thống thông gió tòa nhà  
DCSD thường xuyên giám sát các tòa nhà của trường và các cơ sở để hệ 
thống thông gió hoạt động đúng cách. Chúng tôi đã tăng cường hệ 
thống thông gió và lọc trong các đơn vị HVAC của mình để tuân thủ 
hướng dẫn của CDC và ngành trong phạm vi có thể trong mỗi đơn vị của 
chúng tôi.  

Các chiến lược sẵn sàng trở lại trường của DCSD sau đây cũng được áp 
dụng để đảm bảo an toàn cho DCSD:  

7-Tiêm phòng 
31 y tá của DCSD đã được đào tạo để tiêm phòng cho các cá nhân sau 
khi có vắc-xin cho Lớp 1B, bao gồm cả giáo viên của chúng tôi.  DCSD 
đã sẵn sàng tuân thủ theo kế hoạch tiêm vắc-xin COVID-19 ở Georgia.  

8-Xét nghiệm 
DCSD rất vui được làm việc với các nhà cung cấp để cung cấp xét 
nghiệm COVID-19 cho các học sinh, nhân viên và các gia đình. Xét 
nghiệm có thể giúp mọi người xác định xem các học sinh, nhân viên và 
các gia đình có bị nhiễm SARS-CoV-2 hay không - bất kể họ có các triệu 
chứng hay không và liệu họ có nguy cơ lây nhiễm bệnh cho người khác 
hay không.  
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