Thông Báo Dự Định Thay Đổi Các Giao Thức COVID-19 Do
Số Trường Hợp Nhiễm Bịnh Đang Giảm
Kính Gửi Các Gia Đình, Nhân Viên và Cộng Đồng PPS,
Khi đại dịch COVID-19 bước sang giai đoạn tiếp theo, chúng tôi đang chuẩn bị thực hiện
các thay đổi đối với các giao thức an toàn do các trường hợp nhiễm bịnh đang giảm.
Với số ca nhiễm bịnh do biến thể Omicron đã lên cao đỉnh ở Quận Multnomah peaked in
Multnomah County hiện thời dự kiến sẽ giảm hơn nữa trong những tuần và tháng tới,
và với tỷ lệ số người tiêm chủng cao ở Quận Multnomah vaccinated individuals in
Multnomah County, chúng tôi trông mong sự thay đổi trong hướng dẫn từ các chuyên
gia y tế công cộng.
Do đó, chúng tôi dự định thực hiện những thay đổi sau đây bắt đầu từ Ngày 1 Tháng 3:
•
•
•

•

Việc đeo khẩu trang ngoài trời trong khuôn viên trường sẽ trở thành tùy chọn,
không bắt buộc.
Các buổi khiêu vũ ở trường và các sự kiện trực tiếp khác ở trường có thể bắt đầu
lại.
Giấy Phép cho Cộng Đồng Sử Dụng Trường Học - cho phép các nhóm cộng đồng
và cá nhân sử dụng các tòa nhà trường học trong giờ không đi học - có thể được
chấp thuận cho sử dụng trong nhà (văn phòng CUB office sẽ bắt đầu chấp nhận
giấy phép để xem xét vào Ngày 15 Tháng Hai).
Các chuyến đi tham quan qua đêm có thể bắt đầu lại.

Tất cả các thay đổi đều phù hợp với các hướng dẫn Trường Học Sẵn Sàng Học Sinh An
Toàn Ready School Safe Learners trên toàn tiểu bang cho năm học 2021-22 (cập nhật
Ngày 9 Tháng 2). Toàn bộ Quy Trình Hoạt Động Tiêu Chuẩn có trong trang web Giao
Thức và An Toàn COVID-19 2021-22 2021-22 COVID-19 Safety and Protocols webpage..
Cám ơn quý vị cho tất cả những gì quý vị đang làm để giữ an toàn cho các học sinh và
cộng đồng của chúng ta.
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