
 
 
Giới Thiệu Trang Tổng Quan COVID-19 Được Cập Nhật, Dễ Đọc Hơn 
 
Kính gửi cộng đồng PPS, 
 
Nhờ có ý kiến đóng góp của quý vị, chúng tôi tiếp tục cải tiến Trang Tổng Quan COVID-19 để dễ dàng 
hơn cho các gia đình PPS xem các báo cáo mới nhất về số học sinh hoặc nhân viên đã được yêu cầu cô 
lập hoặc cách ly. 
 
Trang tổng quan được cập nhật bốn lần mỗi ngày và có thể tìm thấy tại pps.net/covid19dashboard. 
 
Mọi Trường Học PPS Hiện Được Trình Bày 
Trang tổng quan được cải tiến hiện trình bày mọi trường học trong PPS, ngay cả khi địa điểm đó không 
có bất kỳ sự kiện cô lập hoặc cách ly nào được báo cáo trong khoảng thời gian đã được chọn. Điều này 
đúng với cả bảng dữ liệu (ở bên trái trang tổng quan) và bảng lựa chọn trường học. Ngoài ra, mọi trường 
học trong bảng dữ liệu cũng trình bày các hàng cô lập, cách ly (phơi nhiễm ngoài trường) và cách ly (phơi 
nhiễm trong trường) ngay cả khi không có số nào cho danh mục sự kiện đó trong phạm vi ngày đã chọn. 
 
Không Có Dữ Liệu = 0 
Trước đây, khi không có số nào cho một loại sự kiện cụ thể, điều sẽ được trình bày bằng số lớn ở trên 
cùng bên phải với các chữ “Không có dữ liệu”. Điều này gây nhầm lẫn vì có ý như là thông tin này không 
được thu thập, điều này không đúng như vậy. Theo ý kiến phản hồi, phần này bây giờ sẽ trưng bày số 0 
nếu có nghĩa là không có trường hợp nào. 
 
Biểu Đồ Khu Vực: Tổng Số Cá Nhân Bắt Đầu Cô Lập/Cách Ly Theo Ngày 
Thay đổi lớn nhất trên trang tổng quan là việc thay thế biểu đồ khu vực (ngoài cùng bên phải, bên cạnh 
biểu đồ tỷ lệ tiêm chủng của nhân viên) cho thấy số lượng các cá nhân cô lập hoặc cách ly tại bất kỳ thời 
điểm nào. Có rất nhiều sự nhầm lẫn về ý nghĩa của biểu đồ này và tại sao các con số của nó không giống 
như những con số lớn ngay phía trên nó. Biểu đồ mới trình bày các cá nhân đang bắt đầu cô lập hoặc 
cách ly, các con số tương tự được trưng bày ở phần phía trên bên phải. Xin lưu ý rằng phần phía trên 
bên phải vẫn trình bày tổng số cho một phạm vi ngày đã được chọn trong khi biểu đồ trình bày tổng số 
hàng ngày cho mỗi ngày trong cùng một phạm vi ngày đó. 
 
Tỷ Lệ Nhân Viên Trả Lời Tình Trạng Vắc-xin 
Một cập nhật cuối cùng là một ghi chú bổ sung (ở dưới cùng bên phải) cho thấy % nhân viên đã thông 
báo cho PPS về tình trạng tiêm chủng của họ. 
 
Cám ơn quý vị một lần nữa vì sự kiên nhẫn của quý vị khi chúng tôi tiếp tục cập nhật thông tin để báo 
cáo tốt hơn cho cộng đồng. 
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