
Các gia đình của Quận 73.5 thân mến, 

Vào thứ Sáu, ngày 9 tháng 7, Bộ Y tế Công cộng Illinois đã thông qua hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát Dịch 
bệnh cho các trường học. Huyện chúng tôi đang trong quá trình xem xét chỉ đạo. 

Xin nhắc lại, Quận 73.5 tuân theo các khuyến nghị của Sở Y tế Skokie địa phương của chúng tôi. 

Như mọi khi, chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo cho gia đình khi chúng tôi chuẩn bị khai giảng an toàn cho năm học 
mới. 

Dưới đây là một số bài học chính: 

● Sinh viên được hưởng lợi từ việc học trực tiếp, và ưu tiên trở lại giảng dạy trực tiếp một cách an toàn vào 
mùa thu năm 2021. 

● Tiêm chủng hiện là chiến lược dự phòng sức khỏe cộng đồng hàng đầu để chấm dứt đại dịch COVID-19. 
Thúc đẩy tiêm chủng có thể giúp các trường học trở lại một cách an toàn với việc học trực tiếp cũng như 
các hoạt động ngoại khóa và thể thao. 

● Tất cả các cá nhân (từ 2 tuổi trở lên) chưa được tiêm chủng nên đeo khẩu trang trong nhà. Việc sử dụng 
khẩu trang nhất quán và đúng cách đối với những người chưa được tiêm chủng đầy đủ là đặc biệt quan 
trọng trong nhà và ở những nơi đông đúc, khi không thể duy trì được khoảng cách về thể chất. 

● CDC khuyến nghị các trường học duy trì khoảng cách vật lý ít nhất 3 feet giữa các học sinh trong lớp học, 
kết hợp với việc đeo khẩu trang trong nhà của những người chưa được tiêm chủng đầy đủ, để giảm nguy 
cơ lây truyền. Khi không thể duy trì khoảng cách vật lý ít nhất là 3 feet, chẳng hạn như khi trường học 
không thể mở lại hoàn toàn trong khi duy trì khoảng cách này, điều đặc biệt quan trọng là phải kết hợp nhiều 
chiến lược phòng ngừa khác, chẳng hạn như che mặt trong nhà. 

● Kiểm tra sàng lọc, thông gió, rửa tay và nghi thức hô hấp, ở nhà khi bị bệnh và làm xét nghiệm, truy tìm tiếp 
xúc kết hợp với cách ly, cách ly, vệ sinh khử trùng cũng là những lớp phòng bệnh quan trọng để giữ an toàn 
cho trường học. 

● Học sinh, giáo viên và nhân viên nên ở nhà khi họ có dấu hiệu của bất kỳ bệnh truyền nhiễm nào và được 
giới thiệu đến nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ để kiểm tra và chăm sóc. 

● Nhiều trường học phục vụ trẻ em dưới 12 tuổi không đủ điều kiện tiêm chủng vào thời điểm này. Do đó, 
hướng dẫn này nhấn mạnh việc thực hiện các chiến lược phòng ngừa theo lớp (ví dụ, sử dụng nhiều chiến 
lược phòng ngừa cùng nhau một cách nhất quán) để bảo vệ những người không được tiêm chủng đầy đủ, 
bao gồm học sinh, giáo viên, nhân viên và các thành viên khác trong hộ gia đình của họ. 

● Các chiến lược phòng ngừa COVID-19 vẫn rất quan trọng để bảo vệ mọi người, bao gồm cả học sinh, giáo 
viên và nhân viên, những người chưa được tiêm chủng đầy đủ, đặc biệt là ở những khu vực có mức độ lây 
truyền từ trung bình đến cao trong cộng đồng. 

● Các địa phương cần giám sát việc lây truyền trong cộng đồng, bao phủ tiêm chủng, xét nghiệm sàng lọc và 
sự xuất hiện của các đợt bùng phát để hướng dẫn các quyết định về mức độ của các chiến lược phòng 
ngừa theo lớp (ví dụ, điều trị xa thể chất, xét nghiệm sàng lọc). 

Trân trọng, 

Tiến sĩ Zipporah Hightower 
Giám Đốc Học Khu 73,5 
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