Quận Multnomah đặc biệt khuyên quý vị nên đeo khẩu
trang bên trong các tòa nhà
Ngày 13 tháng 5 năm 2022

Các gia đình PPS thân mến,
Tuần này, các quan chức y tế của Quận Multnomah đã cập nhật hướng dẫn về COVID-19 với sự
gia tăng hiện nay về số ca bệnh. Sở Y tế Quận Multnomah hiện khuyến cáo rằng nên đeo khẩu
trang trong nhà cho đến khi số ca nhiễm coronavirus giảm xuống và số ca nhập viện giảm. Sự
gia tăng hiện tại các trường hợp COVID-19 dự kiến sẽ đạt đỉnh vào giữa tháng 6 gần cuối năm
học của PPS
Ngay từ khi bắt đầu đại dịch, Portland Public Schools đã và sẽ tiếp tục tuân theo hướng dẫn về
sức khỏe cộng đồng. Bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 16 tháng Năm, PPS khuyến cáo học sinh, khách
và nhân viên đeo khẩu trang trong trường học và các cơ sở khác cho đến khi chúng tôi nhận
được hướng dẫn mới. Khuyến nghị này bao gồm việc đeo khẩu trang tại các sự kiện quan trọng
cuối năm như vũ hội, biểu diễn ở trường, sự kiện thể thao, hội họp và các buổi lễ tốt nghiệp
trong nhà.
PPS sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp giảm thiểu lây nhiễm theo tầng lớp bao gồm: tăng
cường thông gió và hệ thống lọc trong các lớp học và văn phòng, xét nghiệm chẩn đoán tại chỗ
và sẽ cung cấp các xét nghiệm iHealth tận nhà cho những người có thể đã tiếp xúc với người
nhiễm COVID-19. Ngoài ra, các trường học sẽ tiếp tục cung cấp khẩu trang khi cần.
Xin hãy nhớ rằng cách tốt nhất để bảo vệ bản thân khỏi COVID-19 là luôn cập nhật thông tin
tiêm chủng của quý vị bao gồm chích tăng cường, thực hành tốt vệ sinh tay và ở nhà khi bị
bệnh ngay cả khi không phải là COVID. Những người có nguy cơ cao mắc bệnh nặng được
khuyến khích tuân theo các hành vi phòng ngừa cá nhân và gia đình được CDC khuyến nghị và
tránh các môi trường đông đúc bên trong.
Chúng tôi yêu cầu quý vị thảo luận với gia đình vào cuối tuần này để xác định những biện pháp
nào là thích hợp nhất cho các tình huống tương ứng của quý vị. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, vui
lòng liên hệ với bmartinek@pps.net. Cảm ơn quý vị.
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