Ngày 2 tháng 3, 2020
Cập nhật về Coronavirus từ Khu Học Chính Franklin-McKinley
Cộng đồng Franklin-McKinley thân mến,
Chúng tôi muốn quý vị biết rằng với trách nhiệm của một Học Khu, chúng tôi giám sát chặt chẽ thông tin và các cập
nhật liên quan đến coronavirus, và chúng tôi đang làm việc chặt chẽ với Phòng Giáo Dục Quận Hạt Santa Clara
(SCCOE) và Cơ quan Sức Khỏe Cộng Đồng Quận Hạt Santa Clara. Theo những nhà chức trách của cơ quan sức khỏe
công cộng, nguy cơ chủng coronavirus mới này ảnh hưởng trực tiếp đến cộng đồng vẫn rất thấp vào lúc này. Họ
cũng nói thêm rằng chúng ta nên thận trọng xem xét vấn đề và thực hiện các bước chuẩn bị cần thiết. Chúng tôi sẽ
tiếp tục cung cấp các cập nhật khi chúng tôi có được.
Đây là những thực hành của Học Khu Franklin-McKinley để chuẩn bị sẵn sàng Kế hoạch An toàn ở từng trường học,
để giải quyết các tình huống khẩn cấp (bao gồm dịch cúm), phác thảo các thủ tục, các trách nhiệm của nhân viên, và
thực hành các diễn tập khẩn cấp.
Trong trường hợp khẩn cấp, các trường học Franklin-McKinley thông báo cho các phụ huynh và/hoặc người giám
hộ thông qua công cụ giao tiếp Blackboard Connect. Điều rất quan trọng là quý vị nên cung cấp thông tin liên lạc mới
nhất cho trường học của quý vị để nhà trường thông báo các cập nhật.
Nói chung, Franklin-McKinley đề nghị quý vị cho con ở nhà nếu các bé:
 Nhiệt độ cơ thể trên 100.4 độ F
 Bị ho nặng
Để giúp ngăn ngừa việc lây lan vi trùng đường hô hấp, bao gồm coronavirus và cúm, hãy làm theo những lời khuyên
quan trọng này từ Bộ Sức Khỏe Cộng Đồng California:
 Rửa tay bằng xà bông và nước.
 Tránh để tay dơ tiếp xúc vào mắt, mũi hoặc miệng.
 Tránh tiếp xúc gần với người bị bệnh là những cách để giảm nguy cơ lây nhiễm nhiều loại vi trùng khác
nhau..
 Nghỉ làm, nghỉ học hoặc tránh xa người khác nếu quý vị bị bệnh với các triệu chứng đường hô hấp như sốt
và ho.
Nếu quý vị hoặc con quý vị có bất kỳ biểu hiện nào trong những biểu hiện này, vui lòng gọi bác sĩ của mình. Hơn
nữa, Bộ Sức Khỏe Cộng Đồng California đề nghị quý vị không đeo khẩu trang để phòng tránh và nói rằng việc rửa
tay sẽ là cách bảo vệ tốt hơn khỏi những bệnh truyền nhiễm. Trong các lớp học FMSD, chúng tôi có dung dịch rửa
tay ở những nơi không có bồn rửa tay. Ngoài ra, trong các lớp học có bồn rửa tay, xà bông cũng được cung cấp để
các em sử dụng. Dung dịch rửa tay và xà bông sẽ được đổ thêm vào khi cần bởi nhân viên của chúng tôi.
Khu Học Chính Franklin-McKinley sẽ tiếp tục theo dõi tình trạng và cung cấp các cập nhật khi cần. Nếu quý vị có câu
hỏi về những chủ đề này, vui lòng gọi (408) 283-6259. Chúng tôi cám ơn vị sự cộng tác hỗ trợ của quý vị.
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