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Kính gửi các gia đình và nhân viên PPS, 
 
Chúng tôi tiếp tục liên lạc hàng ngày với Cơ quan Y tế Oregon, Hạt Multnomah và Bộ Giáo dục 
Oregon, liên quan đến coronavirus. Nhóm nòng cốt đa chức năng của chúng tôi họp mỗi ngày để 
đảm bảo rằng các thông lệ và chính sách của chúng tôi phù hợp với tình hình khi coronavirus 
phát triển. Ngoài ra: 
 

• Chúng tôi đang xem xét nhu cầu dụng cụ làm sạch mà trường học cần và đã đặt số 
lượng lớn để cố gắng có các vật dụng như khử trùng chất tẩy rửa và khử trùng khăn lau 
(ví dụ: Clorox, Lysol khăn lau) trong kho.Chúng tôi hiện đang cung cấp bổ sung các vật 
dụng này cho các trường học và sẽ tiếp tục bổ sung khi nhận được từ các nhà cung cấp. 

• Chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ và chia sẻ rõ ràng các tiến trình cho các nhân viên bảo 
quản về việc ưu tiên hàng đầu và làm sạch các bề mặt hay bị tiếp xúc trong lớp học và 
các khu vực chung. 

• Các quy trình làm sạch xe buýt của chúng tôi đã được điều chỉnh và tăng cường bằng 
cách cung cấp thêm các khăn lau khử trùng. 

• Chúng tôi đang làm việc với Hạt Multnomah để có một số nhân viên văn phòng trung 
tâm đã được huấn luyện để trả lời các câu hỏi liên quan đến coronavirus trong tất cả các 
ngôn ngữ được PPS hỗ trợ, trong những ngày tới. 

• Bảng thông cáo rửa tay của Trung tâm kiểm soát dịch bệnh CDC cho tất cả các ngôn ngữ 
được PPS hỗ trợ đã được gửi đến các trường học ngày hôm nay. 

•  Khi coronavirus xuất hiện lần đầu tiên ở Oregon, chúng tôi đang theo dõi các cơ quan y 
tế công cộng của chúng tôi hướng dẫn về các sự kiện nhóm, bao gồm các hội nghị và các 
sự kiện thể thao: kể từ bây giờ, chúng tôi sẽ tiếp tục với các sự kiện này. 

 
Nếu quý vị đang tự hỏi vai trò của quý vị và học sinh của quý vị là gì,chúng tôi muốn nhắc lại 
rằng quý vị có thể hỗ trợ tốt nhất cho những nỗ lực chủ động của chúng tôi bằng cách rửa tay 
thường xuyên, che miệng khi ho hoặc hắt hơi và sử dụng chất khử trùng tay. Những người gặp 
phải các triệu chứng cảm lạnh hoặc cúm nên ở nhà, theo chỉ dẫn của hướng dẫn y tế công cộng. 
 
 Các liên kết dưới đây là các nguồn thông tin bổ ích và chúng tôi tiếp tục bổ sung thêm thông tin  
pps.net/coronavirus. Trong số các bổ sung mới nhất cho trang web của chúng tôi PDF là bảng 
thông cáo đã gởi đến các trường học ngày hôm nay, và thêm một đường liên kết trực tuyến nơi 
quý vị có thể gửi câu hỏi hoặc quan tâm. Chúng tôi sẽ theo dõi và trả lời các câu hỏi nhiều nhất 
có thể trong các tin nhắn sắp tới. Cuối cùng, quý vị có thể nhấp để biết thông tin click here to 
access a comprehensive resource document cho gia đình và học sinh, với sự cho phép của Cơ 
quan Y tế Oregon và Bộ Giáo dục Oregon.   
 
Sự an toàn, sức khỏe và hạnh phúc của học sinh và nhân viên là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. 
Chúng tôi đang làm việc tích cực và hợp tác với các chuyên gia y tế công cộng, để hạn chế tối đa 
sự lây lan của coronavirus và sự gián đoạn đến trường học. Cảm ơn quý vị. 
 
Thêm các đường liên kết: 

https://www.pps.net/coronavirus
https://www.pps.net/coronavirus
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/Coronavirus%20Schools%20Announcement%2003-01-20.pdf
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/Coronavirus%20Schools%20Announcement%2003-01-20.pdf
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• Sở Y tế Hạt Multnomah 
• Cơ quan Y tế Oregon (OHA) 
•  Trung tâm kiểm soát dịch bệnh 
•  Hướng dẫn về Bệnh Truyền nhiễm của Bộ Giáo dục Oregon (ODE) 

 

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

