
Kính gửi Cha mẹ, Người chăm sóc và Người giám hộ: 
 
 
Tôi viết thư này để thông báo với bạn rằng chúng tôi đã được thông báo vào chiều nay rằng 
một nhân viên tại Trường Trung học Cơ sở Carver có kết quả xét nghiệm dương tính với 
COVID-19. 
 
Trách nhiệm đầu tiên của chúng tôi là giữ an toàn cho học sinh và nhân viên của mình. Chúng 
tôi đã lập kế hoạch cho kịch bản này trong quá trình lập kế hoạch mở cửa trở lại của chúng tôi 
và có một kế hoạch toàn diện để ứng phó. Chúng tôi đang tuân theo tất cả các quy trình do Bộ 
Y tế và Bộ Giáo dục vạch ra. Chúng tôi đang làm vệ sinh toàn bộ trường học vào tối nay. Chúng 
tôi đã xác định các liên hệ thân thiết. Tất cả những người tiếp xúc gần phải được kiểm tra và 
phải tự cách ly trong 14 ngày sau lần tiếp xúc cuối cùng với người có kết quả xét nghiệm 
dương tính. Chúng tôi cũng đã thông báo cho Carver Board of Health 
 
Nhân viên và học sinh của chúng tôi đã tuân thủ chặt chẽ các quy trình an toàn bao gồm đeo 
khẩu trang, rửa tay và giữ khoảng cách. Chúng tôi biết ơn gia đình của chúng tôi vì họ đã tiếp 
tục nỗ lực để giữ học sinh ở nhà khi có dấu hiệu đầu tiên của các triệu chứng. Các biện pháp 
này, được thực hiện kết hợp, làm giảm đáng kể nguy cơ lây truyền thêm. 
 
Chúng tôi cam kết liên tục truyền thông cho cộng đồng trường học. Nếu bạn có thêm bất kỳ câu 
hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với Trưởng Y tá Nhà trường Karen Showan 
(showank@carver.org) hoặc Hiệu trưởng tòa nhà Mike Schultz (schultzm@carver.org). 
 
Cám ơn vì sự hỗ trợ liên tục của bạn. 
 
 
 
Scott 
 


