
Carver Public Schools

Các giao thức ứng phó với các kịch bản COVID-19

đã được sửa đổi vào ngày 15 tháng 2 năm 2022

Vào ngày 9 tháng 2 năm 2022, Thống đốc Baker và Ủy viên Bộ Giáo dục Tiểu học và Trung học

(DESE) Jeff Riley, đã thông báo rằng quy định mặt nạ trên toàn tiểu bang sẽ được dỡ bỏ kể từ ngày 28

tháng 2 năm 2022. Vào ngày 14 tháng 2 năm 2022, Ủy ban Trường học Carver đã bỏ phiếu cho phép

nhân viên, học sinh và gia đình đeo khẩu trang trong ngày học và tại các sự kiện của Trường Công lập

Carver sau khi quy định đeo khẩu trang đã được dỡ bỏ kể từ ngày 28 tháng 2 năm 2022.

Việc đeo khẩu trang vẫn được yêu cầu trên xe buýt trường học và trong các y tá 'văn phòng theo

hướng dẫn của liên bang và tiểu bang. Ủy ban Nhà trường cũng đã bỏ phiếu yêu cầu đeo khẩu trang

cho những cá nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 đang trở lại trường học sau 5

ngày cách ly theo các quy trình nêu dưới đây. DESE và Bộ Y tế Công cộng (DPH) đặc biệt khuyến cáo

rằng học sinh và nhân viên cũng nên đeo khẩu trang trong một số tình huống nhất định.

Quy trình cho một cá nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19:

● Một cá nhân dương tính phải tự cách ly ít nhất 5 ngày sau khi khởi phát triệu chứng hoặc sau

khi PCR dương tính hoặc xét nghiệm nhanh, nếu không có triệu chứng.

● Một người tích cực có thể trở lại trường học hoặc nơi làm việc sau 5 ngày kể từ khi họ:

○ Không sốt trong 24 giờ (và không dùng thuốc hạ sốt); và

○ Có kinh nghiệm cải thiện các triệu chứng khác.

○ Một người tích cực không nên trở lại trường học hoặc nơi làm việc cho đến khi họ đã

đáp ứng các tiêu chí trên.

● Sau khoảng thời gian cách ly năm ngày, nó là bắt buộc rằng cá nhân tích cực đeo khẩu trang

trong 5 ngày nữa khi ở xung quanh những người khác chứ không phải khi ăn, uống hoặc ra

ngoài. Cá nhân sẽ không còn phải đeo khẩu trang sau 10 ngày kể từ khi bắt đầu có triệu chứng

hoặc sau khi xét nghiệm dương tính, nếu không có triệu chứng.

Định nghĩa về mối liên hệ thân thiết Những người liên hệ gần gũi

được định nghĩa là những cá nhân đã ở trong vòng 6 feet từ một cá nhân dương tính với COVID-19

khi ở trong nhà, ít nhất 15 phút trong khoảng thời gian 24 giờ. Xin lưu ý rằng thời gian tiếp xúc với

nguy cơ bắt đầu 48 giờ trước khi bắt đầu có triệu chứng (hoặc thời gian xét nghiệm dương tính nếu

không có triệu chứng) và tiếp tục cho đến khi cá thể dương tính với COVID-19 được cách ly.

Những người tiếp xúc gần gũi được miễn các quy trình phản ứng thử nghiệm và kiểm dịch:

● tiếp xúc gần gũi không có triệu chứng, đã được tiêm chủng đầy đủ: Những người không có

triệu chứng và đã được tiêm chủng đầy đủ được miễn các quy trình phản ứng kiểm dịch và thử
nghiệm.

● hệ gần xe buýt: Các cá nhân trên xe buýt phải đeo khẩu trang theo yêu cầu của liên bang. Do

đó, những cá nhân bị che mặt trên xe buýt khi cửa sổ đang mở được miễn thử nghiệm và các

giao thức phản ứng cách ly.
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● Những người tiếp xúc gần gũi với những người đã mắc COVID-19 trong vòng 90 ngày qua:

Một cá nhân đã được chẩn đoán trước đó với COVID-19 và sau đó trở thành bạn thân của một

người có COVID-19 được miễn các giao thức phản ứng thử nghiệm và cách ly nếu:

o Xảy ra sự phơi nhiễm trong vòng 90 ngày kể từ khi phát bệnh; VÀ

o Cá nhân bị phơi nhiễm được hồi phục và vẫn không có các triệu chứng COVID-19.

Học khu đã chọn thực hiện các xét nghiệm kháng nguyên tại nhà cho học sinh và nhân viên, do đó

khu học chánh sẽ không xác định các liên hệ gần gũi trong trường học. Tuy nhiên, các cá nhân vẫn có

thể được xác định là liên hệ thân thiết bên ngoài môi trường trường học, tức là một cá nhân được

xác định là liên hệ gần gũi với người có kết quả xét nghiệm dương tính trong gia đình họ.

Nếu bạn được xác định là tiếp xúc thân thiết bên ngoài trường học và không được miễn vì 1

trong 3 lý do được liệt kê ở trên, bạn có 2 lựa chọn:

1. Nếu tiếp xúc thân thiết của bạn là kết quả của việc tiếp xúc bên ngoài trường học:

○ Cách ly trong 5 ngày kể từ lần tiếp xúc cuối cùng của bạn cho người tích cực. Xin lưu

ý rằng nếu trường hợp dương tính là trong hộ gia đình của học sinh, thời gian cách ly

có thể lâu hơn. Vui lòng liên hệ với y tá của trường để được hướng dẫn.

○ Không có triệu chứng.

○ Cung cấp tài liệu về PCR âm tính hoặc xét nghiệm nhanh vào Ngày thứ 5 hoặc sau

khi đi học trở lại.

○ Sau thời gian cách ly năm ngày nên đeo khẩu trang thêm năm ngày khi ở xung quanh

những người khác chứ không phải khi ăn, uống hoặc ra ngoài.

○ Tiến hành theo dõi tích cực các triệu chứng trong 10 ngày.

2. Nếu bạn chọn không được xét nghiệm, bạn phải:

○ Cách ly trong 10 ngày kể từ lần tiếp xúc cuối cùng của bạn với người dương tính.

○ Bạn có thể trở lại trường học vào Ngày 11 miễn là bạn vẫn không có triệu chứng.

Xin nhắc lại, trường có cung cấp xét nghiệm triệu chứng của học sinh trong ngày học. Để học sinh

được kiểm tra tại trường, phụ huynh phải đưa ra sự đồng ý trước. Nếu bạn chưa làm như vậy, chúng

tôi khuyến khích bạn hoàn tất quy trình đồng ý. Ngay cả khi bạn đồng ý trước, học sinh của bạn sẽ
không bao giờ được kiểm tra nếu không có một cuộc điện thoại từ một trong các y tá của trường. Liên

kết đến sự đồng ý ở bên dưới. Khi bạn nhấp vào liên kết, hãy chọn “Đồng ý ngay” và làm theo lời nhắc.

Liên kết đến sự đồng ý: https://www.cic-health.com/consent/ma?district=Carver

https://www.cic-health.com/consent/ma?district=Carver

