
 

 

26 tháng 4 năm 2022 
 
 
 
Kính gửi quý phụ huynh, 
 
Tôi hy vọng bạn và gia đình có một kỳ nghỉ tuyệt vời trong những ngày lễ Phục sinh. 
 
Sau đây là một số thông tin về những thay đổi chính đối với các biện pháp COVID An toàn từ đầu Học kỳ 2: 
 
Mặt nạ 
Từ 11:59 tối Thứ Sáu ngày 22 tháng 4, mặc dù được khuyến nghị, nhưng không bắt buộc phải đeo khẩu trang 
trong bất kỳ trường học nào. Bất kỳ học sinh hoặc nhân viên nào muốn đeo khẩu trang đều được khuyến 
khích làm như vậy. 
 
Yêu cầu sàng lọc xét nghiệm kháng nguyên nhanh 
Những học sinh có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 và đã hoàn thành thời gian cách ly 7 ngày, 
giờ đây không cần phải thực hiện xét nghiệm kháng nguyên nhanh (RAT) trong 12 tuần sau khi được thả tự 
do. Trước đây là 8 tuần. 
 
Tiếp xúc gần người nhiễm covid  
Học sinh là người tiếp xúc trong gia đình với trường hợp COVID-19 không bắt buộc phải cách ly. Học sinh có 
thể trở lại trường học miễn là thực hiện các xét nghiệm kháng nguyên nhanh (RAT) 5 lần trong thời gian 7 
ngày của chúng. Học sinh được yêu cầu thông báo cho nhà trường rằng họ là người tiếp xúc gần người nhiễm 
covid. 
 
Học sinh là người liên hệ với gia đình được yêu cầu đeo khẩu trang khi ở trong nhà tại trường trừ khi được 
miễn hợp lệ. 
 
Nếu người liên hệ với hộ gia đình sinh viên trả lại kết quả RAT dương tính, họ phải cách ly trong 7 ngày. 
 
Yêu cầu về chủng ngừa đối với khách đến trường 
Cha mẹ, người chăm sóc và những người lớn đến thăm khác (không làm công việc) không còn phải xuất trình 
bằng chứng về hai liều vắc-xin COVID-19. 
 
Nhắc nhở chương trình sàng lọc RAT 
RAT sẽ tiếp tục được cung cấp trong 4 tuần đầu tiên của Học kỳ 2 để hỗ trợ việc phát hiện sớm COVID-19 
trong trường học của chúng ta. Học sinh và nhân viên không mắc COVID trong 12 tuần qua được yêu cầu 
kiểm tra hai lần một tuần vào một ngày học. 
 
Cảm ơn bạn đã hỗ trợ liên tục của bạn trong việc giữ cho trường học của chúng tôi an toàn. 
 
Trân trọng 
 

 
 
Christina Utri 
Hiệu trưởng 
 


