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Vào Ngày Y tá Trường Học Quốc gia, chúng tôi tôn vinh bốn chục nhân viên y tá phục vụ các 
trường trong Portland Public Schools. 
 
Các y tá trường học của chúng tôi đã đi đầu trong đại dịch COVID-19, chịu trách nhiệm về mức 
độ chăm sóc hoàn toàn khác nhau và có thể bị ảnh hưởng vẫn còn chưa biết theo nhiều cách, 
ngay cả sau hai năm. 
 
Các y tá của PPS đã tư vấn và chăm sóc cho mọi trường hợp COVID-19 liên quan đến trường học 
đã được báo cáo. Họ thực hiện các cuộc xét nghiệm, sàng lọc các triệu chứng, theo dõi liên hệ 
và có những cuộc nói chuyện khó khăn với gia đình vào thời điểm học sinh nên ở nhà và khi nào 
các em có thể đi học lại. 
 
Họ cũng làm việc với ban quản trị PPS, chuyên viên và nhân viên để theo dõi các trường hợp 
công việc, xác định cách chăm sóc tốt nhất cho các cá nhân và cung cấp các ý kiến về việc có 
nên áp dụng các biện pháp phòng ngừa bổ sung để giữ cho cộng đồng an toàn và khỏe mạnh 
hay không. 
 
Các y tá của chúng tôi đã làm tất cả những điều này, ngoài công việc mà họ đã làm trước đại 
dịch, họ còn làm việc với từng cá nhân học sinh và loại bỏ các rào cản sức khỏe trong việc học 
tập của các em. 
 
Chúng ta cần các y tá trường học hơn bao giờ hết. Và chúng tôi tôn vinh những nỗ lực anh hùng 
của họ, cho dù họ đang đối phó với một đại dịch quốc tế chết người hay đang chăm sóc cho 
những vết cắt, vết xước và vết thương mà họ đã phục vụ trong nhiều thập kỷ. 
 
Cảm ơn quý vị! 
 
 
 
 
 


