Cập Nhật Về Vi-rút Corona Dành Cho Phụ Huynh và Giám Hộ
Kính thưa Phụ huynh/Giám hộ:
Học Khu Westminster đang tiếp tục theo dõi kỹ lưỡng về tình hình lây lan của vi-rút Corona, còn được gọi
là COVID-19.
Như quý vị đã biết, nhà chức trách Quận Cam đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe trong khu
vực, để người dân chuẩn bị đối phó với COVID-19. Mặc dù ở Quận Cam chỉ có một người được xác
nhận nhiễm bệnh và người này đã bình phục, Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe Quận Cam vẫn tiếp tục
tham gia và theo dõi các biện pháp ứng phó với COVID-19 trước những thay đổi rất nhanh chóng trên
toàn cầu như hiện nay.
Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe Quận Cam khuyến cáo những học sinh, phụ huynh, nhân viên vừa mới
trở về từ Trung Hoa Đại Lục nên ở nhà, không đến trường học trong vòng 14 ngày để đề phòng. Ngoài
ra, Cơ Quan Y Tế Công Cộng Tiểu Bang California cũng khuyến cáo tất cả mọi người tiếp tục dùng
những biện pháp phòng ngừa hằng ngày để tránh lan truyền những bệnh về đường hô hấp như sau:
•
•
•
•
•

Ở nhà khi bị bịnh
Rửa tay thường xuyên
Khi ho che miệng bằng tay áo hoặc khăn giấy
Chuẩn bị đầy đủ khăn giấy, có ngay khi cần dùng đến
Thường xuyên lau sạch những vật dụng hay có người chạm tay vào

Nếu có những triệu chứng sau, xin hãy đi khám bác sĩ ngay. Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch
Bệnh (CDC) cho biết tính đến thời điểm hiện nay, những triệu chứng của COVID-19 có thể xuất hiện
trong vòng từ 2 ngày đến 14 ngày sau khi bị lây nhiễm bệnh. Những triệu chứng này bao gồm:
•
•
•

Sốt
Ho
Khó thở

CDC cũng mới cho biết ở Hoa Kỳ, gần như là chắc chắn, vi-rút Corona sẽ bắt đầu lan rộng trong các
cộng đồng, và người dân nên chuẩn bị ngay từ bây giờ. Học Khu Westminster đang làm việc với các
quan chức y tế của quận để ban hành những quy định trong học đường trong trường hợp vi-rút Corona
lan đến Quận Cam. Chúng tôi sẽ thông báo đến quý vị những tiến triển của kế hoạch ứng phó này. Trong
thời gian này, những cập nhật mới nhất về vi-rút Corona đã được thông báo trên website của CDC,
California Department of Public Health và O.C. Health Care Agency.
An toàn của học sinh là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi và Học Khu Westminster sẽ tiếp tục theo dõi kỹ
lưỡng tình hình để thông báo đến quý vị những cập nhật mới nhất. Để biết thêm chi tiết về Chủng loại virút Corona mới, xin vào wesite của học khu WSD Health Services Webpage, hoặc
https://newsroom.ocde.us/coronavirus-update/ hoặc website của Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa
Dịch Bệnh https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html. Chân thành cảm ơn sự hợp tác và hỗ
trợ của quý vị.
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