Hơn 96% Nhân viên Đang Làm Việc tại PPS Đã Được Tiêm
Chủng Ngừa Đầy Đủ theo Thời Hạn của Tiểu Bang
Yêu cầu của tiểu bang Oregon là tất cả nhân viên của trường học phải được tiêm chủng ngừa COVID-19
sẽ có tác động tối thiểu trong các lớp học và các khuôn viên nhà trường thuộc Khu Học chánh Portland.
Tính đến thời hạn cuối cùng của tiểu bang là Thứ Hai, ngày 18 tháng 10, hơn 96% nhân viên của học khu
đã được tiêm chủng đầy đủ.

“Chúng tôi vô cùng vui mừng và tự hào rằng phần lớn nhân viên của Khu Học Chánh Portland đã được
tiêm chủng đầy đủ để chống lại COVID-19,” ông Guadalupe Guerrero, Giám đốc PPS cho biết. “Đây
không chỉ là dấu hiệu của sự cống hiến của họ trong việc bảo vệ học sinh mà còn thể hiện sự hiểu biết
chung rằng tiêm chủng là cách bảo vệ tốt nhất có thể chống lại loại vi rút chết người này.”
PPS là học khu MG-12 đầu tiên trong tiểu bang công bố các yêu cầu về vắc xin. Các con số chính yếu:
•
•

•

96,3% trong số 7.426 nhân viên của học khu cho biết đã được tiêm chủng đầy đủ
1,3% cho biết đã tiêm liều vắc-xin đầu tiên. Các nhân viên đang trong quá trình chờ tiêm chủng
đầy đủ nhận được một ngoại lệ y tế tạm thời cho đến khi loạt vắc-xin tiêm chủng đầy đủ của họ
được hoàn tất.
2,4% nhân viên cho biết hiện đang không tiêm chủng ngừa, với 158 người yêu cầu được miễn
trừ vì lý do y tế hoặc tôn giáo, 111 người trong số đó đã được chấp thuận. Những người không
trả lời khảo sát nhân viên chủ yếu nghỉ việc, giáo viên thay thế không còn hoạt động, nhân viên
tạm thời hoặc huấn luyện viên không còn hoạt động.

“Các nhà giáo dục của chúng ta đã truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta vì những gì họ sẵn sàng làm cho
học sinh của chúng ta,” Sharon Reese, Giám đốc Nhân sự của PPS cho biết. “Họ cống hiến cho những
điều tốt đẹp hơn và bảo vệ các học sinh. Đây là một dấu hiệu khác để thể hiện về điều đó ”.
Một số ít nhân viên hiện đang được cho nghỉ không lương và sẽ không thể trở lại làm việc trong khi Bộ
phận Nhân sự PPS xử lý việc chấm dứt hợp đồng không theo kỷ luật của họ. Họ bao gồm bốn nhà giáo
dục trong lớp học, năm nhân viên cứu thương, 10 nhân viên quét dọn trường học, sáu nhân viên dinh
dưỡng và ba tài xế chuyên chở học sinh.

