
 
 

Cập Nhật về Theo Dõi Liên Hệ và Báo Cáo COVID-19 Trong Tất Cả Các Trường Của Quận  Multnomah 

 

Kính gửi Cộng đồng PPS, 

Hôm nay, Cơ quan Y tế Oregon (OHA) và Sở Y tế Quận Multnomah (MCHD) đã ban hành các yêu cầu 
theo dõi liên hệ và thông báo mới COVID-19 cho các trường học K-12: 

Oregon sẽ không còn xem việc tiếp xúc bằng cách đeo khẩu trang trong trường học (kể cả trên xe 
buýt) là một sự tiếp xúc bất kể khoảng cách. Vẫn nên thực hành cách xa về thể chất ở trong phạm vị 
xa nhất có thể. 

Các cơ quan MCHD, OHA và Bộ Giáo dục Oregon đang chỉ đạo các trường học tập trung các nguồn tin 
thông báo và theo dõi liên hệ vào các tình huống sau: 

• Tiếp xúc xảy ra trong giờ ăn (khi học sinh được không đeo khẩu trang); 

• Tiếp xúc trong quá trình trong lớp học tập không đeo khẩu trang hoặc các hoạt động ngoại khóa. 
(Nhắc nhở: PPS tiếp tục yêu cầu các cá nhân phải đeo khẩu trang mọi lúc trong khuôn viên  
trường học (trong nhà và ngoài trời) và trên xe buýt của trường. Chúng tôi nhận thấy rằng trên 
khắp các trường học, có một số nơi có thể gây ra nguy cơ phơi nhiễm cao. Chúng tôi sẽ tiếp tục 
theo dõi và thiết lập các giao thức cho cài đặt các nơi đó để hạn chế và giảm thiểu phơi nhiễm). 

Điều này có nghĩa là quý vị sẽ không còn nhận được thông báo nếu con em của quý vị là người tiếp xúc 
gần, trừ khi việc tiếp xúc xảy ra trong các tình huống không đeo khẩu trang. 

Ngoài ra, các trường học sẽ không còn phải báo cáo kết quả xét nghiệm kháng nguyên âm tính tại 
trường cho OHA. Việc báo cáo kết quả xét nghiệm kháng nguyên dương tính cho y tế công cộng vẫn sẽ 
được yêu cầu. 

Trong thời kỳ lây truyền nhiều biến thể Omicron trong cộng đồng của chúng ta, chúng tôi biết các biện 
pháp bảo vệ tốt nhất trong những trường hợp này là chích ngừa, chích mũi tăng cường và đeo khẩu 
trang để ngăn ngừa các bệnh nghiêm trọng. Vui lòng tiếp tục theo dõi các triệu chứng COVID-19 và ở 
nhà nếu có bất kỳ triệu chứng symptoms, COVID-19 nào. 

Vui lòng đọc lá thư từ Chủ tịch Quận Multnomah, Deborah Kafoury và Giám đốc MCPH Jessica Guernsey 
được ban hành hôm nay, trong đó có chỉ đạo từ các quan chức y tế công cộng cho tất cả học sinh và gia 
đình của Quận Multnomah: 

https://docs.google.com/document/d/1otmgEuC4l_2hnBuDriTLWHJ4xIroVKgW1wE1Z8avqjE/edit


 

 

Cảm ơn sự kiên nhẫn và sự thông cảm của quý vị cũng như đã làm phần việc của mình để giữ cho cộng 
đồng của chúng ta được an toàn. 
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