Chủ Đề: Thông Tin Cập Nhật Về Thể Thao PIL và Biểu Diễn Nghệ Thuật
Kính gửi các gia đình PPS,
Có hiệu lực từ hôm nay, Thứ Năm, Ngày 13 Tháng 1 Năm 2022, PPS sẽ thực hiện các thay đổi
đối với các môn thể thao và nhiều hoạt động khác để hạn chế sự lây lan của COVID-19 trong
cộng đồng của chúng ta:
Giới Hạn Số Khán Giả Xem Thi Đấu và Biểu Diễn
Chúng tôi sẽ giới hạn số lượng khán giả xem thi đấu và biểu diễn tại mỗi địa điểm. Chúng tôi
khuyến khích khán giả giữ khoảng cách xa với những người khác không cùng trong gia đình.
Sức chứa trong các địa điểm thi đua và biểu diễn của chúng tôi sẽ không vượt quá 50%.
Ban Thể Thao PIL sẽ cung cấp năm vé khán giả cho mỗi vận động viên PPS cho các trận đấu
trên sân nhà và sân khách. Trong trận đấu giữa các đội trong liên đoàn, năm vé khán giả bổ
sung sẽ được cung cấp cho mỗi cầu thủ khách. Sẽ không thu phí vé vào mùa thường.
Biểu Diễn Nghệ Thuật, bao gồm các buổi hòa nhạc và kịch nghệ, sẽ được giới hạn ở 50% sức
chứa của khán phòng/nhà ăn và các không gian sinh hoạt tập thể. Các buổi biểu diễn được tổ
chức trong không gian lớn hơn như phòng thể thao sẽ tuân theo các nguyên tắc dành cho thể
thao được nêu ở trên.
Yêu Cầu Tiêm Chủng
Tất cả khán giả đủ điều kiện tiêm chủng (từ 5 tuổi trở lên) sẽ được yêu cầu tiêm chủng đầy đủ
COVID-19.
Không Đi Qua Đêm
Sẽ không có chuyến đi qua đêm cho các cuộc thi thể thao hoặc biểu diễn trước Ngày 4 Tháng
Hai.
Các Quầy Bán Thức Ăn Uống
Các quầy bán thức ăn uống sẽ đóng cửa cho đến khi có thông báo mới. Không được mang
theo thức ăn hoặc đồ uống từ bên ngoài.
Khẩu Trang
Tất cả mọi người sẽ phải tiếp tục đeo khẩu trang trong địa điểm thi đấu hoặc biểu diễn.
Hướng dẫn cách ly mới
Tất cả các môn Thể Thao, Hoạt Động và Nghệ Thuật Biểu Diễn của PPS sẽ tuân theo các
hướng dẫn sức khỏe cộng đồng mới được PPS thông qua liên quan đến việc cách ly.
Phát Trực Tiếp

Đối với những người muốn hoặc cần ở nhà, chúng tôi phát trực tiếp các trận thi đua thông qua
Mạng NFHS. Liên kết có sẵn trên trang web thể thao của trường học.
Các Hoạt Động Ngoại Khóa
Khi một số trường học của chúng tôi chuyển sang mô hình học tập từ xa tạm thời, PPS sẽ cho
phép một số hoạt động ngoại khóa trực tiếp có giới hạn xảy ra, bao gồm thể thao PIL và
nghệ thuật biểu diễn.
Cám ơn quý vị đã tiếp tục kiên nhẫn và linh hoạt khi chúng tôi điều hướng các môn thể thao và
hoạt động với biến thể Omicrom. Những thay đổi trong tương lai sẽ được thông báo cho các
học sinh và gia đình bị ảnh hưởng.
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