
Bất cứ ai lớn hơn 2 tuổi phải đeo khẩu trang kín mít khi ở trong khuôn viên 
trường cả khi ở trong nhà. Mặt nạ là tùy chọn ở ngoài trời. Khẩu trang dùng 
một lần sẽ có sẵn trong khuôn viên trường.

Các em học sinh sẽ tiếp tục ngồi theo đội ngũ.  Chúng tôi sẽ theo dõi để biết rằng các 
Rocketeers đã  làm việc với ai trong suốt ngày tại trường.  Điều này sẽ cho chúng tôi cơ 
hội để tìm ra những manh mối lây bệnh và cách ly để tránh tình trạng lây nhiễm trong 
trường. 

Chúng tôi khuyên các em nên giữ khoảng cách trên 3 feet trong lớp học.  Các Rocketeers 
nên giữ khoảng cách an toàn nếu có thể ở ngoài sân trường giờ tới lớp, ra về, ra chơi và 
bất cứ các sinh hoạt ngoài trời nào.

Con chúng tôi có cần phải đeo khẩu trang trong lớp học không?

Các em học sinh có phải ngồi riêng trong đội và giữ 
khoảng cách? 

Để bảo đảm an toàn trong cộng đồng, chúng ta có xét nghiệm, theo dõi manh mối bệnh, 

cách ly và hệ thống thông tin liên lạc trong trường hợp được chẩn bệnh, có triệu chứng 

hoặc bị lây nhiễm trong trường học. 

Bất cứ ai bị dương tính đều phải cach ly 10 ngày và phải hoàn toàn không còn bị sốt, và 
những triệu chứng mới được trở lại trường.

Những ai đã được chích ngừa không cần phải cách ly khi tiếp xúc với những người bị 
dương tính. Những ai chưa chích ngừa lỡ tiếp xúc với những người bị dương tính sẽ
phải cách ly theo đúng hướng dẫn của CDC  (Cơ quan phòng chống bệnh dịch)

Chúng tôi nên làm gì trong trường hợp các em có triệu chứng của Covid hoặc xét nghiệm dương 
tính?

Cẩm Nang về an toàn và y tế  Covid của Trường Rocketship 
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Rocketship cũng có dịch vụ xét nghiệm cho học sinh và nhân viên có những triệu chứng 
trong khi đang ở trong khuôn viên nhà trường như một cách để “chuẩn xác” cho các em có 
các triệu chứng mà không bị nóng sốt được ở lại trong trường:  Chúng tôi sẽ không cho 
các em các xét nghiệm nhanh nếu không có sự cho phép của phụ huynh. 

TẤT CẢ các nhân viên của trường Rocketship chưa chích ngừa sẽ phải xét nghiệm COVID 
mỗi tuần một lần

Con chúng tôi có được thử  COVID-19 ngay trong trường không? 



Trường Rocketship khuyến khích và hỗ trợ nhân viên cũng như học sinh có đủ điều kiện 

nên chích ngừa COVID-19, nhưng chúng tôi không bắt buộc phải chích ngừa COVID-19. 

Khi nhiều người trong cộng đồng - thầy cô giáo, nhân viên and phụ huynh đều được chích 

ngừa coronavirus, thì những người chưa được chích ngừa như các học sinh chưa đủ tuổi 

sẽ có ít cơ hội bị lây nhiễm bởi bệnh này.

Các nhân viên và học sinh có bị bắt buộc phải chích ngừa để được đến trường?

Rửa tay, và khử trùng tay khi không có cơ hội để rửa tay, là một trong những chìa khóa 

chính để giữ cho chúng ta và những người xung quanh được an toàn - không chỉ là 

COVID-19, nhưng còn là tất cả các loại  vi trùng và vi khuẩn dễ gây bệnh. Trong suốt thời 

gian đại dịch COVID-1.  Rửa tay là một điều rất quan trọng trước khi các em sờ lên mặt, 

hoặc khẩu trang, đi vào những nơi công cộng, và đụng vào những đồ vật mà người khác 

đụng vào.  

Tất cả Rocketeers  phải rửa tay bằng xà-bông và nước ít nhất 20 giây hoặc dùng nước 

khử trùng nếu không có cơ hội rửa tay thường xuyên.  

Các học sinh có phải thường xuyên rửa và khử trùng tay không?

Chúng tôi đã tu bổ hệ thống HVAC và có hợp đồng với cơ quan HVAC.  Cách mỗi tháng 

một lần họ sẽ đến trường để xem xét và thay đổi những bộ phận thanh lọc bên trong khi 

cần thiết.  Những hệ thống này sẽ hoạt động liên tục mỗi ngày để giữ cho không khí trong 

lớp học trong lành.

Mỗi phòng đều có hệ thống lọc không khí và khi thời tiết cho phép, chúng tôi sẽ mở các 

cửa sổ.

Trong những nơi kín chúng ta cần có không khí thoáng. Làm cách nào chúng ta có không khí thoáng trong lớp học? 

Từ khi đại dịch bắt đầu cơ quan CDC khuyến khích nên khử trùng càng nhiều càng tốt, tuy 

nhiên chúng ta cũng đã biết rằng COVID-19 sống trong không khí nhiều hơn là trên 

những đồ vật.  Vì vậy khử trùng thường xuyên là đủ để giữ cho chúng ta an toàn trong hầu 

hết mọi trường hợp.  

Thầy cô giáo sẽ lau chùi những nơi được sử dụng nhiều nhất, Rocketeers sẽ lau sạch bàn 

ghế của riêng mình trước khi đổi lớp cho các học sinh khác.  Và đội ngũ những người lao 

công sẽ lau chùi kỹ lưỡng mỗi tối sau ngày học.  

Bao lâu thì các lớp học mới được khử trùng một lần?

Có thắc mắc? Xin hãy liên lạc với giám đốc điều hành của trường. 




