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PPS: Cập nhật và thông tin về coronavirus 
 
Kính gửi các gia đình PPS, 
 
Các nhân viên sở học chánh của chúng tôi tiếp tục theo dõi sự phát triển liên quan đến 
coronavirus ở Oregon, Washington và toàn quốc. Chúng tôi liên lạc thường xuyên với một số đối 
tác cơ quan giáo dục và y tế công cộng, và liên lạc hàng ngày với Sở Y tế Hạt Multnomah và các 
sở học chánh khác. Ngoài ra: 
 

• Các đội bảo quản và điều hành của chúng tôi tiếp tục lau chùi tẩy sạch hàng ngày, trong 
khi chú trọng vào các các chỗ có sự đụng chạm nhiều trong các lớp học và khu vực 
chung. Các nỗ lực lau chùi tẩy sạch tuân theo các giao thức từ Hạt Multnomah và Trung 
tâm Kiểm soát Dịch bệnh. 

• Chúng tôi đã thành lập một nhóm nòng cốt xuyên chức năng, họp hàng ngày để xem xét, 
thảo luận và quyết định các hành động và các bước đối với nhiều câu hỏi và vấn đề liên 
quan đến coronavirus, cả hiện tại và các trường hợp có thể xảy ra trong tương lai. 

• Chúng tôi đang yêu cầu các quản trị viên trường học khuyến khích các nỗ lực chủ động 
của các nhân viên và học sinh, bao gồm rửa tay thường xuyên, che miệng khi ho hoặc 
hắt hơi và sử dụng chất khử trùng tay. 

 
Sự an toàn, sức khỏe và hạnh phúc của các học sinh và nhân viên là ưu tiên hàng đầu của chúng 
tôi. Quý vị và con em của quý vị có thể giúp giảm nguy cơ lây truyền coronavirus bằng cách ở 
nhà nếu quý vị có các triệu chứng cảm lạnh hoặc cúm. 
 
Chúng tôi biết rằng các gia đình có nhiều thắc mắc hơn những câu hỏi được giải đáp ở trên. 
Chúng tôi dự định chia sẻ thông tin cập nhật với các gia đình hai lần một tuần trong tương lai 
gần. Giữa các tin nhắn từ PPS, quý vị có thể cập nhật bằng cách truy cập các liên kết dưới đây. 
Quý vị cũng có thể tìm thấy tất cả các tin nhắn cho gia đình và các tài nguyên khác bằng cách 
truy cập pps.net/coronavirus. 
 

• Sở Y tế Hạt Multnomah Multnomah County Health Department 
• Cơ quan Y tế Oregon Oregon Health Authority (OHA) 
• Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Centers for Disease Control  
• Hướng dẫn về Bệnh Truyền nhiễm của Bộ Giáo dục Oregon Oregon Department of 

Education (ODE) Communicable Disease Guidance 
 
Cám ơn quý vị. 
 
Ban Truyền Thông PPS 
 

https://www.pps.net/coronavirus
https://multco.us/health-officer/novel-coronavirus-covid-19
https://www.oregon.gov/oha/PH/DISEASESCONDITIONS/DISEASESAZ/Pages/emerging-respiratory-infections.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/commdisease.pdf
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/commdisease.pdf

