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Ngày 11 tháng 3 năm 2022

Kính gửi các Gia đình và Người chăm sóc MECP,

Ban giám hiệu Học khu David Douglas tối qua đã quyết định rằng Trường học và cơ sở David
Douglas sẽ không còn yêu cầu học sinh và người lớn đeo mặt nạ kể từ ngày 14 tháng Ba.

Điều này có ý nghĩa gì đối với MECP? Học khu David Douglas và MECP cam kết tạo ra và duy
trì văn hóa chấp nhận và tôn trọng lựa chọn đeo mặt nạ hay không của mọi người. Như Giám
đốc Ken Richardson đã nêu trong email của mình dưới đây, đây không phải là một quyết định
dễ dàng. MECP hoạt động tại tám khu học chánh, trường mầm non cộng đồng, Head Starts và
gia đình. Chúng ta phải xem xét tất cả các môi trường và khu vực. Chúng tôi hiểu rằng có
những cảm giác rất mạnh mẽ về nhiệm vụ đeo mặt nạ, và những điều này rất khác nhau ở mỗi
người. Chúng tôi cố gắng đưa ra những quyết định tốt nhất dựa trên thông tin chúng tôi có từ
Học khu David Douglas, OHA và Bộ Giáo dục Oregon. An toàn sẽ tiếp tục là ưu tiên của chúng
tôi khi mọi thứ thay đổi và thay đổi do COVID-19.

Trẻ em dưới 5 tuổi vẫn chưa được tiêm chủng và không đảm bảo được sự xa cách về thể chất.
Do những cân nhắc này và thực tế là một số trẻ em MECP mỏng manh về mặt y tế, hoặc bị suy
giảm miễn dịch, nhân viên của chúng tôi sẽ được yêu cầu đeo khẩu trang trong các lớp học
ECSE của chúng tôi và các tòa nhà MECP nơi cung cấp dịch vụ và đánh giá SpEd.

Tôi biết nhiều người trong số các bạn đang tự hỏi khi nào việc thăm khám tại nhà sẽ tiếp tục.
Tại thời điểm này, số lượt truy cập nhà sẽ vẫn là ảo. Tuy nhiên, bạn có thể gặp nhà cung cấp
dịch vụ của mình trong công viên và các địa điểm bên ngoài nhà. Mặt nạ được yêu cầu cho
những lần thăm khám này, cho đến khi có thông báo mới. Các chuyến thăm nhà sẽ vẫn ảo cho
đến ngày 1 tháng 7 năm 2022. Như mọi khi, chúng tôi sẽ tiếp tục tuân theo lời khuyên của Cơ
quan Y tế Oregon và Bộ Giáo dục Oregon. Chúng tôi sẽ theo dõi tỷ lệ COVID-19 trong quận
của chúng tôi và nếu tỷ lệ tiếp tục giảm, chúng tôi dự kiến sẽ bắt đầu các dịch vụ trực tiếp vào
ngày 1 tháng 7 năm 2022.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tỷ lệ COVID-19 trong quận của chúng tôi và điều chỉnh cho phù
hợp vì sự an toàn của nhân viên, trẻ em và gia đình của chúng tôi.

Trân trọng,

Chương trình Mầm non Multnomah / Học khu David Douglas
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Email từ Học khu David Douglas:

Học sinh và người lớn vào các trường học và cơ sở của David Douglas sẽ không còn bắt
buộc phải đeo khẩu trang kể từ Thứ Hai, ngày 14 tháng 3, mặc dù việc đeo khẩu trang
tiếp tục được khuyến khích, hỗ trợ và hoan nghênh đối với những người muốn hoặc cần
sự bảo vệ bổ sung đã được chứng minh.

Như bạn có thể đã biết, trước đây Tiểu bang Oregon đã thông báo rằng các quy định về
khẩu trang trong nhà trên toàn tiểu bang sẽ được dỡ bỏ kể từ ngày 12 tháng 3. Điều đó
để lại quyết định về việc có tiếp tục đeo khẩu trang bắt buộc trong các trường học cho
đến từng khu học chánh hay không.

Đêm qua, Hội đồng Trường David Douglas đã lấy lời khai bằng văn bản và nói trước
công chúng và thảo luận về các khuyến nghị hiện tại về việc đeo khẩu trang phổ thông.
Cuối cùng, Hội đồng đã quyết định tuân theo các khuyến nghị hiện hành của Trung tâm
Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) để làm cho việc đeo khẩu trang trong nhà là tùy chọn.

Đây không phải là một quyết định dễ dàng. Chúng tôi hiểu rằng cảm nhận về việc bắt
buộc đeo khẩu trang ở mỗi người là khác nhau và nhiều người cảm thấy rất rõ ràng về
vấn đề này.

Chúng tôi muốn nói rõ rằng Học khu David Douglas cam kết tạo ra và duy trì văn hóa
chấp nhận và tôn trọng lựa chọn đeo mặt nạ hay không của mọi người.

Đắp mặt nạ vẫn là một cách hiệu quả để giúp giảm sự lây lan của COVID-19 và chúng tôi
đặc biệt khuyến khích bất kỳ ai đã chọn, hoặc có nguy cơ cao hơn hoặc sống chung với
người có nguy cơ mắc bệnh cao hơn, hãy tiếp tục đeo khẩu trang trong nhà ở trường.

Mọi người có nhiều lý do khác nhau để tiếp tục đeo mặt nạ, có thể khác nhau rất nhiều
tùy thuộc vào tình huống và chúng ta không nên cho rằng họ biết chúng là gì. Nếu có
một việc mà tất cả chúng ta phải làm khi tiếp tục điều hướng COVID-19, thì đó là việc tôn
trọng quyết định của nhau.

Những điểm chính khác cần hiểu:

● Tiểu bang đã tạm dừng theo dõi và cách ly liên lạc trong môi trường trường học
K-12. Điều này có nghĩa là, bất kể tình trạng tiêm chủng như thế nào, những
người tiếp xúc với người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 sẽ
không cần phải cách ly miễn là họ không có triệu chứng và không nhận được kết
quả xét nghiệm dương tính.

● Những người có các triệu chứng và / hoặc kết quả xét nghiệm dương tính với
COVID-19 sẽ vẫn cần cách ly bản thân trong 5 ngày và họ sẽ được khuyến cáo
đeo khẩu trang thêm 5 ngày sau khi kết thúc cách ly.

● Trên xe đưa đón học sinh cũng không cần đeo mặt nạ nữa.
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● Theo quy định của tiểu bang, khẩu trang sẽ tiếp tục được yêu cầu trong các cơ sở
chăm sóc sức khỏe, bao gồm Trung tâm Sức khỏe Sinh viên của chúng tôi và bất
kỳ phòng nào khác nơi cung cấp hình thức chăm sóc sức khỏe.

Điều quan trọng là phải hiểu rằng tiểu bang, quận và cuối cùng là các khu học chánh
được hướng dẫn bởi Các khuyến nghị của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) xung
quanh tỷ lệ lây nhiễm trong các cộng đồng địa phương. Nếu tỷ lệ lây nhiễm cao trong
một cộng đồng, CDC khuyến cáo nên đeo khẩu trang phổ biến cho tất cả mọi người. Nếu
tỷ lệ lây nhiễm ở mức trung bình, CDC khuyến cáo nên đeo mặt nạ cho những người có
nguy cơ lây nhiễm cao hơn. Nếu tỷ lệ lây nhiễm thấp, CDC không đưa ra bất kỳ khuyến
nghị cụ thể nào, để các quyết định cho địa phương kiểm soát. Hạt Multnomah hiện được
coi là thuộc loại thấp.

Trong khi đại dịch đang suy giảm hiện nay, COVID-19 có khả năng sẽ ở lại đây. Chúng tôi
kêu gọi tất cả các thành viên trong cộng đồng tiếp tục thực hiện các bước để giữ an toàn
cho bản thân và những người thân yêu của họ - đeo khẩu trang nếu bạn chọn hoặc có
nguy cơ mắc bệnh, rửa tay thường xuyên, thông gió trong nhà ở mức có thể và cách ly
bản thân khi bị bệnh.

Điều duy nhất có thể dự đoán được về đại dịch này là tính không thể đoán trước của nó.
Nếu tình trạng nhiễm trùng một lần nữa bắt đầu tăng đột biến, chúng tôi đã chuẩn bị để
đưa trở lại các nhiệm vụ an toàn dựa trên các khuyến nghị của CDC.

Điều quan trọng nhất, nếu bạn không được tiêm phòng đầy đủ và tăng cường, hãy cân
nhắc việc làm như vậy. Chúng ta biết rằng tiêm chủng có hiệu quả cao trong việc ngăn
ngừa bệnh tật, nhập viện và tử vong.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cụ thể hơn và cập nhật trong những ngày và
tuần tới.

Cảm ơn bạn,

Học khu David Douglas của bạn

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/covid-by-county.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/covid-by-county.html

