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Ngày 5 tháng 3 năm 2020,
Kính gửi các gia đình và nhân viên Malden Public School:
Chúng tôi hiểu rằng các gia đình và nhân viên nhà trường có nhiều câu hỏi liên quan đến vi-rút Corona
(COVID-19) và nó có thể ảnh hưởng đến Cộng đồng trường học Malden như thế nào. Trung tâm Kiểm
soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), Sở y tế Công cộng Massachusetts và Phòng y tế Malden tiếp
tục đảm bảo với chúng tôi rằng, rủi ro trước mắt với cộng đồng tại thời điểm này, nhìn chung vẫn còn
thấp. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến khích các gia đình đặc biệt thận trọng thực hiện một số biện pháp
phòng ngừa chung để duy trì sức khỏe tốt nhất có thể.
Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa trong trường học với việc làm sạch bổ sung và đảm
bảo có chất khử trùng rửa tay. Ngoài ra, chúng tôi tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Đội quản lý khẩn cấp
Malden, và các Phòng ban nhà trường liên hệ hàng ngày với Phòng y tế.
Những hành động sau đây có thể giúp ngăn ngừa lây lan các bệnh đường hô hấp:







Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây
Tránh chạm vào mắt, mũi và miệng
Tránh dùng chung ly, cốc uống nước, dụng cụ ăn uống, bát đĩa, khăn hoặc các vật dụng khác.
Tránh tiếp xúc gần với những người bị bệnh, càng nhiều càng tốt
Ở nhà khi bạn bị ốm
Che miệng khi bạn ho

Hãy liên hệ với y tá nhà trường nếu bạn không chắc chắn trẻ nên đi học hay ở nhà. Học sinh
bị sốt nên ở nhà ít nhất 24 giờ sau khi hết sốt mà không cần dùng thuốc.
Để biết thêm thông tin và cập nhật, hãy truy cập trang web Phòng y tế Malden tại
https://www.cityofmalden.org/706/2019-Novel-Coronavirus.
Malden Public Schools vẫn hoạt động. Chúng tôi làm việc chặt chẽ với các cơ quan y tế địa
phương, tiểu bang và liên bang và được cung cấp thông tin cập nhật. Nếu tình hình thay đổi,
bạn có thể yên tâm, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ngay lập tức.
Trân trọng,
John Oteri, Giám đốc học khu

