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Sức khỏe và sự an toàn của học sinh và 
nhân viên là ưu tiên hàng đầu của chúng 
tôi. Sổ tay này trình bày các lớp bảo vệ 
sức khỏe và an toàn mà chúng ta sẽ sử 
dụng trong trường để hạn chế sự lây lan 
của COVID-19. Cảm ơn quý phụ huynh đã 
hợp tác để giữ cho khuôn viên trường của 
chúng ta luôn an toàn và mở cửa! Nếu quý 
vị có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ 
với trưởng nhóm COVID được bổ nhiệm 
của trường hoặc hiệu trưởng.
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Mục lục
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Tái mở cửa trường học của chúng tôi
Chúng tôi vẫn cam kết bảo vệ sức khỏe và sự an toàn cho học sinh, gia đình học sinh, nhân viên và cộng 
đồng trường Rocketship, đồng thời cung cấp cho học sinh Rocketship những trải nghiệm học tập tuyệt 
vời mà các cháu xứng đáng được hưởng. 

Chúng tôi đã và đang tham khảo ý kiến của các 
chuyên gia y tế cộng đồng trong nước và địa 
phương, xem xét các hướng dẫn từ Trung Tâm Kiểm 
Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) và Học Viện 
Nhi Khoa Hoa Kỳ (AAP), đánh giá mức độ thành 
công mà hệ thống trường học ở các quốc gia khác 
đã tái mở cửa và hợp tác với các giáo viên, nhân 
viên, phụ huynh và lãnh đạo mạng lưới trường học 
của chúng tôi. Các quy trình xử lý học tập và an 
toàn tại trường đại diện cho những gì chúng tôi tin 
là giải pháp tốt nhất có thể trong bối cảnh dịch 
bệnh bất thường mà chúng ta đang đối mặt. Không 
có kế hoạch hoàn hảo cho một cuộc khủng hoảng 
chưa từng có và chúng tôi sẽ cần tiếp tục điều chỉnh 
giải pháp hiện tại khi nhận được bằng chứng mới và 
hướng dẫn cập nhật từ các cơ quan y tế. Nhưng nếu 
tất cả chúng ta cùng hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau, 
năm học 2020-2021 sẽ đầy ắp những hoạt động học 
tập, phát triển, vui chơi, cộng đồng và tiến bộ trong 
cuộc chiến vì công bằng xã hội và bình đẳng giáo 
dục. 



Layers of Protection

+ +đeo mặt nạ

đeo mặt nạ

Rửa & khử 
trùng tay  rửa tay
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Những biện pháp bảo vệ an toàn và sức khỏe mới 
được mô tả dưới đây sẽ tạo ra nhiều lớp bảo vệ 
trong trường của chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng 
chúng ta không thể mong đợi trẻ nhỏ tuân thủ tất 
cả các biện pháp này 100%. Bằng cách tạo ra nhiều 
lớp bảo vệ, học sinh và nhân viên của chúng tôi sẽ 
vẫn được bảo vệ tốt trước COVID ngay cả khi tất cả 
học sinh không tuân thủ mọi lúc biện pháp duy 
nhất được mô tả dưới đây. Nói cách khác, phụ 
huynh không nên lo lắng nếu họ nhìn thấy một học 
sinh thỉnh thoảng tháo khẩu trang trong khuôn viên 
trường hoặc thỉnh thoảng nhận thấy học sinh 
không thực hiện giãn cách vật lý khi vui chơi cùng 
nhau vào giờ ra chơi. 

Quy trình xử lý sức khỏe và an toàn tại các trường Rocketship

Yêu cầu ở tại nhà
Mỗi và mọi người trong cộng đồng nhà 
trường của chúng ta - học sinh, nhân viên, 
phụ huynh - sẽ đóng một vai trò quan trọng 
trong việc giúp giảm nguy cơ lây lan bệnh ở 
trường. Vì vậy, chúng tôi cần mỗi gia đình 
học sinh Rocketship theo dõi cẩn thận sức 
khỏe của bản thân cũng như sức khỏe của 
con em Rocketship. 

Chúng tôi yêu cầu quý vị ở tại nhà khi có b ất 
kỳ triệu chứng COVID-19 n ào sau đây: 

Tiêu chảy
Nôn mửa
Đau đầu
Mất vị giác hoặc 
khứu giác

Học tập tại trường trong đại dịch COVID

Các lớp bảo vệ 
Hơn nữa, theo các hướng dẫn của chúng tôi, nếu 
một nhân viên phải cách ly hoặc một nhóm thuần 
tập cần đóng cửa, điều đó có nghĩa là các hệ thống 
của chúng tôi vẫn đang hoạt động. Điều này có 
nghĩa là chúng tôi đang có bất kỳ ca nhiễm bệnh 
nào trong các nhóm nhỏ và không để chúng lây lan 
rộng ra toàn trường, cho phép số học sinh còn lại 
trong trường tiếp tục học tập. Trong các nhóm nhỏ 
học sinh, chúng tôi áp dụng nhiều biện pháp phòng 
ngừa khiến vi rút ít lây lan trong nhóm hơn. Bằng 
cách sử dụng nhiều lớp bảo vệ, chúng tôi có thể tiếp 
tục tạo ra môi trường học tập tích cực, vui tươi 
trong khi vẫn bảo vệ được sức khỏe và sự an toàn 
của cộng đồng nhà trường.

Layers of Protection

Sốt (100 độ F trở lên)
Ho
Khó thở
Đau họng
Sổ mũi



Rocketeers
and Staff with
a temperature
of 100.4+ will

not be allowed
at school.

Rocketeers và 
Nhân viên có 
nhiệt độ trên 
100 sẽ không 

được phép 
đến trường.
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Symptoms 
of COVID-19
Keep your child 
home if they’re 
experiencing any 
of the following:

Ngoài ra, nếu ai đó đã tiếp xúc trực tiếp với người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, họ sẽ 
được yêu cầu ở tại nhà cho đến khi được xác định rõ trước khi trở lại trường. Những học sinh Rocketship 
tạm thời ở nhà vì lý do sức khỏe hoặc do nhiễm COVID-19 sẽ có thể tham dự chương trình học từ xa trong 
suốt thời gian nghỉ học.  

Kiểm tra sức khỏe hàng ngày

Khi đến trường, tất cả nhân viên và học sinh/phụ 
huynh sẽ được kiểm tra xem có bất kỳ triệu chứng 
hoặc nguy cơ nhiễm COVID hay không. Việc kiểm 
tra sẽ diễn ra trong khi học sinh Rocketship vẫn ở 
trong xe và/hoặc ở với người giám hộ. Nhân viên 
Rocketship tiến hành kiểm tra sức khỏe sẽ đeo 
găng tay, khẩu trang và tấm che mặt.

Quy trình kiểm tra của chúng tôi bao gồm: 
1. Kiểm tra nhiệt độ không tiếp xúc (phải dưới 100

độ F mới được vào trường)
2. Kiểm tra khẩu trang (nếu học sinh không đeo

khẩu trang, thì khẩu trang dùng một lần sẽ
được cung cấp). Khảo sát ngắn:

3. “Quý vị (con em quý vị) có gặp phải bất kỳ
triệu chứng nào sau đây trong hai tuần qua
không: sốt, ho, khó thở, đau họng, sổ mũi, tiêu
chảy, nôn mửa, đau đầu hoặc mất vị giác hoặc
khứu giác?” (phải trả lời "không" mới được vào
trường)

4. “Quý vị (con em quý vị) có tiếp xúc với bất kỳ
ai đã được chẩn đoán mắc COVID
không?” (phải trả lời "không" mới được vào
trường)

5. Khử trùng tay



Mặt nạ giảm
Sự lây truyền covid-19
Việc sử dụng khẩu trang là quan trọng để bảo vệ 
người khác và hạn chế sự lây lan của vi rút.

COVID-19 
VẬN CHUYỂN

Khả năng 
truyền tải

người khỏe
 mạnh

Rủi ro cao

Rủi ro vừa phải

Thấp

Rất thấp

Remember to wash 
your hands for  

20 seconds!
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Đeo khẩu trang bắt buộc

Các cơ quan y tế hiện khẳng định rằng đeo khẩu 
trang là cách hiệu quả để ngăn chặn sự lây lan 
của vi rút. Tất cả học sinh từ cấp mẫu giáo đến lớp 
5 đều bắt buộc phải đeo khẩu trang. Học sinh 
trường Rocketship sẽ được phép tháo khẩu trang 
trong “giờ giải lao không khẩu trang” khi ngồi vào 
bàn học trong giờ học và trong giờ ăn trưa, vì thực 
chất bàn học sẽ được đặt cách xa với các học sinh 
và nhân viên khác. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện 
thuận lợi cho học sinh có vấn đề về hô hấp hoặc 
rối loạn xử lý cảm giác. Điều quan trọng là nhân 
viên và học sinh phải cố gắng khử trùng tay trước 
và sau khi chạm vào khẩu trang. 

Tất cả nhân viên cũng bắt buộc phải đeo khẩu 
trang và có thể chọn chuyển sang dùng tấm che 
mặt trong suốt trong khi ở phía trước phòng làm 
việc của mình - cách xa với học sinh. Phụ huynh và 
người giám hộ cũng sẽ bắt buộc phải đeo khẩu 
trang khi đến và rời trường. Rocketship sẽ cung 
cấp cho nhân viên và học sinh một hộp khẩu trang 
vải gồm năm chiếc có thể tái sử dụng vào đầu 
năm học. Khẩu trang cụ thể này không phải là một 
phần trong yêu cầu đồng phục của chúng tôi - 
thay vào đó, học sinh và nhân viên có thể tự đeo 
khẩu trang riêng nếu thích. Chúng tôi cũng sẽ có 
sẵn khẩu trang dùng một lần nếu học sinh quên 
mang theo khẩu trang riêng.

Rửa & khử trùng tay
Rửa tay bằng xà phòng và nước trong 20 giây luôn 
được ưu tiên bất cứ khi nào có thể. Để tăng cường 
thói quen rửa tay thường xuyên, học sinh cũng sẽ 
sử dụng gel rửa tay khô trong suốt cả ngày. Chúng 
tôi sẽ hướng dẫn và nhắc nhở học sinh trường 
Rocketship về cách vệ sinh tay đúng cách và xây 
dựng các giờ giải lao vệ sinh tay thành thói quen 
thường ngày trong trường. Rửa tay hoặc vệ sinh 
tay sẽ được ưu tiên khi học sinh vào trường, bất cứ 
khi nào các cháu vào lớp và ra khỏi lớp, trước và 
sau khi ăn sáng và ăn trưa, sau tất cả các lần đi vệ 
sinh, sau giờ học thể dục, sau giờ ra chơi và trước 
khi đeo hoặc tháo khẩu trang. Thực hành vệ sinh 
tay tốt là cách đơn giản nhưng hiệu quả để phòng 
ngừa nhiễm bệnh. Hãy củng cố những thói quen 
này với con em Rocketship của quý vị ở nhà.



Khoảng cách vật lý: 
Sơ đồ thiết lập lớp học

Không gian giáo viên được chỉ định

Bàn học sinh

không có
 thảm
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Học sinh sẽ vẫn ở trong cùng một lớp học với cùng 
nhóm bạn học và cùng một giáo viên giảng dạy 
trong ngày học. Mỗi học sinh sẽ có một bàn học 
duy nhất được sử dụng trong thời gian học tại 
trường. Điều này có nghĩa là học sinh sẽ không còn 
được luân chuyển đến các lớp học khác nhau trong 
ngày học. Học sinh cũng sẽ ăn trưa ngay trong lớp 
học. Giáo viên môn Ngữ văn, STEM (Khoa học, 
Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học), Phòng Thí 
nghiệm Học tập và môn Tăng cường của chúng tôi 
sẽ được luân chuyển vào các lớp học.  

Giãn cách vật lý
Chúng tôi s ẽ thực hành giãn cách v ật lý trong khuôn 
viên trường để đảm bảo t t cả học sinh và nhân viên 
đều gi khoảng cách an toàn v i nhau nh m giúp h ạn 
chế sự lây lan của vi rút corona. Cách th ực hành này 
còn được gọi là giãn cách xã h ội, nhưng chúng tôi mu 
n nh n mạnh đến sự cách ly v ật lý không h ạn chế khả 
năng tương tác xã hội lành m ạnh và an toàn c ủa 
chúng ta trong khuôn viên trường. 

H trợ học sinh phát tri ển k năng xã h ội và c ảm xúc là 
một thành ph n thiết yếu trong mô hình giáo d ục mà 
chúng tôi s ẽ tiếp tục chú tr ọng trong năm học t i. Để 
thúc đẩy giãn cách v ật lý trong khuôn viên tr ường, 
chúng tôi s ẽ đặt các mi ếng dán sàn cách đều nhau 
trong t t cả các l p học, hành lang, l i vào và các không 
gian khác n ơi mọi học sinh thường tụ tập. Bàn h ọc sẽ 
được đặt cách đều nhau trong t t cả các l p học.  Và 
chúng tôi s ẽ dán bảng chỉ d n ở các v ị trí n ổi bật 
trong toàn tr ường để nh c nhở học sinh và nhân viên 
luôn th ực hành giãn cách vật lý.

Thiết lập các nhóm học sinh ổn định

Một trong những lớp bảo vệ quan trọng mà chúng tôi 
sẽ áp dụng ở tất cả các trường là xếp học sinh 
Rocketship thành các nhóm nhỏ, ổn định. Các nhóm 
nhỏ giúp hạn chế nguy cơ, khả năng tiếp xúc và lây lan 
vi rút trong các trường. Bằng cách duy trì học sinh 
cùng lớp trong các nhóm nhỏ mỗi ngày, chúng tôi 
giảm bớt số người mà mỗi học sinh sẽ tương tác, do đó 
chỉ xảy ra mọi nguy cơ tiếp xúc hoặc lây truyền vi rút 
trong nhóm đó. Điều này giúp bảo vệ số học sinh còn 
lại của cộng đồng nhà trường.
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Giờ ra chơi và tập thể dục

Giờ ra chơi và tập thể dục là cần thiết để trẻ phát 
triển lành mạnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì cả giờ 
ra chơi và thể dục trong năm học này với một vài 
sửa đổi. Chúng tôi sẽ tạo ra “các vòng tròn chơi” lớn 
mà các lớp có nhóm ổn định bắt buộc phải duy trì 
trong giờ thể dục và ra chơi. 

Vệ sinh khuôn viên trường
Theo CDC, phương thức lây truyền chính của 
COVID-19 là qua tiếp xúc gần giữa người với người. 
Mặc dù ít có khả năng xảy ra, nhưng có khả năng là 
ai đó có thể nhiễm COVID-19 bằng cách chạm lên 
bề mặt hoặc vật dụng chứa vi rút và sau đó chạm 
lên mặt của mình. Để giảm nguy cơ lây truyền vi rút 
trên bề mặt, chúng tôi đã tăng cường các quy trình 
xử lý khử trùng khuôn viên trường trong năm nay. 
Chúng tôi đang sử dụng chất khử trùng trên mặt 
bàn an toàn cho trẻ em và các bề mặt ăn uống 
nhưng vẫn tiêu diệt vi trùng COVID trong 90 giây. 
Mỗi buổi tối sau giờ học, chúng tôi sẽ khử trùng 
toàn bộ khuôn viên trường. Trong ngày học, tất cả 
các vùng “bị chạm nhiều” sẽ được khử trùng ít nhất 
hai lần mỗi ngày.  Các vùng bị chạm nhiều bao 
gồm: tay nắm cửa, vòi phòng tắm, công tắc đèn, 
lan can, mặt bàn, v.v... Chúng tôi đang huấn luyện 
toàn thể giáo viên về cách khử trùng hiệu quả trong 
lớp học của mình và những vùng nào cần khử trùng 
thường xuyên trong ngày học. Học sinh sẽ lau mặt 
bàn trước và sau khi ăn. Chúng tôi đang đầu tư mua 
hệ thống “máy phun khử trùng tĩnh điện” mới tiên 
tiến giúp khử trùng tất cả các bề mặt một cách triệt 
để và hiệu quả hơn so với cách phun và lau thủ 
công. 

Tài liệu học tập
Chúng tôi cũng sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng rất ít tài 
liệu được sử dụng bởi nhiều học sinh, vì có một số 
nguy cơ lây truyền vi rút theo cách này. Bất cứ khi 
nào tài liệu cần được sử dụng bởi nhiều học sinh, 
chúng sẽ được khử trùng giữa các học sinh. Mỗi 
phòng học sẽ có một thùng đựng sách dùng làm nơi 
lưu giữ sách cũ trong 24 giờ trước khi một học sinh 
khác có thể sử dụng chúng. 

Các cấu trúc vui chơi sẽ được kết thúc cho đến khi có 
thêm thông báo, và việc sử dụng bất kỳ thiết bị vui 
chơi nào sẽ cần có sự chấp nhận trước của nhân viên 
giám sát. 

Thùng đựng có nhãn "Items to be Sanitized (Các 
vật dụng cần khử trùng)" sẽ chứa các vật dụng 
(không phải sách) cần được khử trùng (xịt chất 
khử trùng và lau bằng khăn giấy (với một khăn 
mới cho mỗi vật dụng để tránh lây lan vi rút từ 
vật dụng này sang vật dụng khác) HOẶC xịt 
bằng máy phun khử trùng tĩnh điện trước khi 
học sinh khác có thể sử dụng chúng. Ngoài ra, 
mỗi học sinh đều có thùng đựng/hộp bút chì 
riêng để đựng tài liệu trong lớp - vốn được dán 
nhãn và chỉ được sử dụng bởi học sinh đó.
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Hệ thống HVAC của mỗi trường đều tích hợp các bộ 
lọc không khí mới tuân thủ các khuyến nghị của 
EPA để giúp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.  
Chúng tôi cũng đang sử dụng máy lọc không khí 
độc lập ở những nơi thích hợp nhằm tăng cường 
thanh lọc không khí. Chúng tôi cũng khuyến khích 
nhân viên mở cửa sổ để tăng cường luồng không 
khí khi có thể và cần thiết. 

Hệ thống thông gió, sưởi ấm và điều 
hòa không khí
Theo Cơ qQuan Bảo Vệ Môi Trường (EPA), “có thể 
áp dụng những biện pháp đơn giản để giảm khả 
năng lây truyền COVID-19 trong không khí... Cách 
bố trí và thiết kế tòa nhà cũng như tỷ lệ lưu trú và 
loại hệ thống sưởi ấm, thông gió và điều hòa không 
khí (HVAC) đều có thể tác động đến khả năng lây 
lan vi rút trong không khí.” Mỗi trường Rocketship 
đều có trang bị hệ thống lọc không khí nơi chúng 
tôi đã bổ sung thêm các lớp bảo vệ trước khi cho 
phép học sinh trở lại trường. 

Buổi tan học

Để hạn chế số lượng học sinh trong khuôn viên 
trường, mọi buổi tan học sẽ được tổ chức bên trong 
các lớp học. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng dịch vụ đón 
học sinh theo hàng xe trừ khi có các trường hợp 
giảm bớt, vì các hàng xe sẽ hỗ trợ giãn cách vật lý 
và cách ly giữa các gia đình. Phụ huynh sẽ ghi rõ 
trên tài liệu hướng dẫn nếu họ không có quyền sử 
dụng xe và cần đi bộ để đón con em mình. Thẻ đi 
bộ sẽ chỉ được cấp cho những gia đình không có 
quyền lái xe. Nhân viên sẽ giám sát các hành lang 
để đảm bảo dòng học sinh “an toàn” đi đến xe và 
đảm bảo học sinh đi thẳng đến khu vực tan học mà 
không lẫn với các học sinh khác. Trong khu vực tan 
học, học sinh sẽ xếp hàng cách nhau 6 foot (được 
đánh dấu trên mặt đất).

Đối với những trường hợp đón con muộn, phụ 
huynh sẽ không được vào trường. Khi phụ huynh 
đến đón con có mang theo thẻ tan học, một nhân 
viên sẽ thông báo cho đội ngũ nhân viên đưa trẻ ra 
phía trước. 

Giám sát

Phần lớn học sinh có các triệu chứng COVID-19 sẽ 
không có khả năng mắc COVID-19, mà thay vào đó 
là cảm lạnh hoặc cúm thông thường. Tuy nhiên, 
chúng tôi phải kiểm soát cẩn thận mọi nguy cơ lây 
lan tiềm ẩn trong trường. Chúng tôi đã phát triển 
một  quy trình xử lý chi tiết để ứng phó với mọi 
chẩn đoán, triệu chứng COVID-19 và khả năng tiếp 
xúc giữa các học sinh và nhân viên. Chúng tôi đã 
thiết lập các yêu cầu rõ ràng về thời điểm các cá 
nhân có nguy cơ nhiễm COVID-19  

 được xác định rõ trước khi trở lại trường
Nếu bất kỳ học sinh hoặc nhân viên nào tiếp xúc 
với ca dương tính hoặc có kết quả xét nghiệm 
dương tính với COVID-19, chúng tôi sẽ thông báo 
cho tất cả các gia đình dùng chung không gian 
sinh hoạt với cá nhân nhiễm bệnh trong bảy ngày 
qua. Học sinh có các triệu chứng hoặc yếu tố nguy 
cơ đang chờ được xác định rõ trước khi trở lại 
trường sẽ được hỗ trợ đầy đủ để tiếp tục tham dự 
chương trình học từ xa tại nhà. 
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Quy trình xử lý ca nhiễm COVID-19 dương tính trong trường

Một trong những chiến lược chính của chúng tôi nhằm giảm nguy cơ lây truyền COVID là giám sát các 
chẩn đoán, triệu chứng và ca nhiễm COVID, đồng thời yêu cầu học sinh nhiễm bệnh ở tại nhà cho đến 
khi “được xác định rõ” trước khi trở lại trường. Tuy nhiên, chúng tôi không thể loại bỏ hoàn toàn nguy 
cơ ai đó vô tình mang COVID-19 vào trường học, vì vậy cần có quy trình xử lý mạnh nếu xảy ra ca 
dương tính trong trường. Quy trình xử lý này bao gồm:

• Hợp tác chặt chẽ với các Cơ Quan Y Tế Công
Cộng địa phương

• Truy vết ca nhiễm trực tiếp để xác định ai đã
tiếp xúc gần với cá nhân nhiễm bệnh.

• Thông báo cho toàn thể nhân viên và/hoặc học
sinh có thể đã tiếp xúc gần với cá nhân nhiễm
bệnh.

• Thông báo cho cộng đồng nhà trường rằng đã
có một ca dương tính trong trường.

• Cá nhân nhiễm bệnh sẽ được cách ly tại nhà ít nhất
10 ngày (học sinh có thể học từ xa trong thời gian
này). Theo các hướng dẫn về sức khỏe cộng đồng, cá
nhân nhiễm bệnh không thể trở lại trường cho đến
khi kết thúc thời gian cách ly ít nhất 10 ngày, các
triệu chứng bệnh đã được cải thiện và cá nhân đó
không còn sốt trong ít nhất 72 giờ. Chúng tôi cũng sẽ
yêu cầu cá nhân nhiễm bệnh đó gửi bằng chứng về
kết quả xét nghiệm COVID âm tính.

• Vệ sinh toàn bộ tất cả những nơi mà cá nhân nhiễm
bệnh đã đến bằng các lớp khử trùng bổ sung.

Học tập trong điều kiện cách ly
Nếu học sinh Rocketship được hướng dẫn ở nhà 
trong điều kiện cách ly, các cháu sẽ có thể tham 
dự chương trình học từ xa cả ngày nếu có thể. 
Tương tự như chương trình học từ xa của chúng 
tôi trước khi tái mở cửa trường học, học sinh sẽ 
tham dự các bài học trực tiếp hàng ngày, tham 
gia các chương trình học cá nhân hóa và được 
hướng dẫn theo nhóm nhỏ.

Thông tin liên lạc
Chúng tôi biết rằng trong thời điểm chưa từng có này, thông tin kịp thời và rõ ràng là quan trọng 
hơn bao giờ hết. Quý vị có thể mong đợi nhận được thông tin liên lạc từ nhà trường trong các tình 
huống sau:

Các triệu chứng của COVID-19
• Nếu con quý vị có các triệu chứng phù

hợp với COVID-19.

Trường hợp tiếp xúc

• Nếu con quý vị tiếp xúc với một cá nhân có kết
quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 (tiếp
xúc trực tiếp).

• Nếu con quý vị tiếp xúc gần (trong cùng nhóm
với) học sinh đã tiếp xúc với một cá nhân có kết
quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 (tiếp
xúc gián tiếp).

Ca 'dương tính giả định'  

• Nếu con quý vị bị ‘dương tính giả định’ với
COVID-19 . Điều này có nghĩa là mặc dù việc chẩn
đoán vẫn chưa được xác nhận, nhưng vẫn có đủ
lý do để tin rằng con quý vị rất có thể bị dương
tính, vì vậy chúng tôi sẽ áp dụng biện pháp xử lý
hết sức thận trọng như thể con quý vị bị nhiễm
bệnh cho đến khi có kết quả âm tính.

• Nếu con quý vị đã tiếp xúc gần (trong cùng
nhóm với) học sinh bị ‘dương tính giả định’ với
COVID-19. Điều này bao gồm cả học sinh hoặc
nhân viên.

• Nếu có bất kỳ học sinh hoặc nhân viên nào bị
'dương tính giả định' với COVID-19 trong trường.
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Trưởng nhóm COVID
Mỗi trường Rocketship đều bổ nhiệm một ‘Trưởng nhóm COVID’. Nhân viên này đã được đào tạo chuyên 
sâu về tất cả nội dung trong sổ tay hướng dẫn này, cũng như các quy trình xử lý bổ sung về sức khỏe và 
an toàn. Nhân viên này chịu trách nhiệm giám sát các chẩn đoán, triệu chứng và ca nhiễm COVID, đồng 
thời yêu cầu học sinh nhiễm bệnh ở nhà cho đến khi “được xác định rõ” trước khi trở lại trường. Trưởng 
nhóm COVID của mỗi trường sẽ điều phối công việc này ở cấp trường, cùng với sự hỗ trợ của đội ngũ phụ 
trách mạng lưới trường Rocketship. Nhân viên này sẽ có mặt trong khuôn viên mỗi ngày khi trường mở 
cửa. Vui lòng liên hệ với hiệu trưởng trường của con em quý vị để biết thêm thông tin về ai là Trưởng nhóm 
COVID tại trường đó.




