Hiện Tại PPS Sẽ Vẫn Duy Trì Yêu Cầu Đeo Khẩu Trang
Ngoài Trời
Kính gửi các gia đình PPS,
Tuần trước, Thống Đốc Kate Brown và các quan chức tiểu bang thông báo rằng họ sẽ bỏ quy
định đeo khẩu trang trong các môi trường ngoài trời, với các sở học chánh được quyền tùy chọn
để ra quyết định tương tự. Tuy nhiên, hiện tại, Sở Học Chánh Portland sẽ tiếp tục yêu cầu đeo
khẩu trang trong mọi môi trường, kể cả ngoài trời, và chúng tôi muốn cho quý vị biết lý do tại
sao chúng tôi đã đi đến quyết định đó.
Sau khi Cơ Quan Y Tế Oregon và Bộ Giáo Dục Oregon cho phép các trường tùy chọn bỏ yêu cầu
đeo khẩu trang ngoài trời, Ban Cố Vấn Y Tế của chúng tôi đã gặp các chuyên gia y tế quốc gia và
cơ quan y tế công cộng địa phương. Kết luận của chúng tôi: duy trì quy định đeo khẩu trang toàn
trường mang lại cho chúng tôi cơ hội tốt nhất để giảm thiểu sự lây truyền COVID-19 trong khi tối
đa hóa thời gian trong lớp học cho tất cả học sinh.
Qua sự kết hợp của các nỗ lực giảm thiểu, đeo khẩu trang và chích ngừa vắc-xin, chúng tôi đã có
thể giữ cho việc lây truyền trong PPS ở mức thấp. Vì vậy, điều này đã cho phép chúng tôi thực
hiện các biện pháp khác để bảo vệ các học sinh và thời gian trong lớp học, chẳng hạn như
chương trình Xét Nghiệm để ở lại trường Test to Stay program mà chúng tôi đang tiến hành để
thực hiện vào Tháng Giêng. Chúng tôi tin rằng việc bỏ quy định đeo khẩu trang ngoài trời, vào
thời điểm này, mang lại nhiều rủi ro hơn là có lợi.
Thí dụ: theo hướng dẫn của tiểu bang, khi các học sinh ra chơi ngoài trời mà không đeo khẩu
trang, nếu chỉ một trong số học sinh đó có kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19, tất cả học
sinh chơi cùng sân chơi với cá nhân đó sẽ có thể phải cách ly và bỏ lỡ thời gian trong lớp học,
cũng như những học sinh khác và nhân viên trường học đã tiếp xúc với học sinh đó. Vào thời
điểm mà mỗi phút trong lớp học đều vô cùng quý giá sau một năm học tập từ xa, chúng tôi tin
rằng việc đeo khẩu trang là một giá nhỏ phải trả để bảo vệ việc quay trở lại học trực tiếp.
Nếu chúng tôi bỏ yêu cầu đeo khẩu trang ngoài trời, theo hướng dẫn hiện hành, chúng tôi cũng
sẽ không thể tham gia Xét Nghiệm để ở lại trường, một chương trình trong đó học sinh chưa
chích ngừa nếu tiếp xúc với COVID-19 ở trường sẽ được phép tiếp tục đến trường bằng cách
tham gia xét nghiệm tại trường.
Quyết định này không có nghĩa là vĩnh viễn và chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi dữ liệu, tham khảo ý
kiến các chuyên gia và quan sát xem biến thể Omicron mới nổi của COVID-19 có trở thành một
yếu tố rủi ro ở Oregon hay không.
Cám ơn sự kiên nhẫn và thông cảm của quý vị.
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