
Hướng dẫn về An toàn trong mùa dịch COVID-19

Champlain Valley Head Start sẽ mở cửa trở lại vào tháng 9. Chúng tôi mong được gặp lại quý vị! 
Các nhân viên tại Head Start của chúng tôi sẽ bảo vệ an toàn cho con của quý vị khi trẻ đến trường học hàng ngày. 
Dưới đây là những quy định khi quý vị đưa trẻ đến học lớp mẫu giáo hoặc lớp cho trẻ mới tập đi. 

Quy trình đưa đón học sinh sẽ diễn ra như 
thế nào?

•	 Người	lớn	đưa	đón	học	sinh	phải	đeo	mặt	nạ.

•	 Người	lớn	không	được	khỏe	(có	biểu	hiện	bất	
kỳ	dấu	hiệu	nào	của	bệnh	hô	hấp)	không	được
đưa	đón	học	sinh.

•	 Tốt	nhất	chỉ	một	người	đưa	đón	học	sinh	hàng
ngày. 

•	 Nếu	có	thể,	những	người	cao	tuổi	như	ông	bà
không	nên	đưa	đón	trẻ,	vì	họ	có	nguy	cơ	mắc	
bệnh	nghiêm	trọng	cao	hơn.	

•	 Các	gia	đình	có	thể	được	yêu	cầu	đưa	đón	con
vào	những	thời	điểm	cụ	thể.	

•	 Các	phụ	huynh/thành	viên	gia	đình	đang	tự	
cách	ly	do	tiếp	xúc	gần	với	những	người	dương
tính	với	COVID-19	KHÔNG	được	đưa	đón	học	
sinh. 

Chúng tôi sẽ yêu Cầu con quý vị rửa tay  
tại	những	điểm	rửa	tay	ở	lối	vào.	Nếu	không	có	điểm	rửa	 
tay	ở	lối	vào,	nhân	viên	sẽ	giúp	con	quý	vị	dùng	dung	dịch	
rửa tay sát khuẩn. 

Chúng tôi sẽ kiểm tra bằng mắt thường 
con quý vị	để	tìm	dấu	hiệu	bị	truyền	nhiễm,	
bao	gồm	các	dấu	hiệu	như	má	ửng	đỏ,	mệt	
mỏi,	cực	kỳ	khó	chịu,	v.v...

Chúng tôi sẽ đo nhiệt độ của  
con quý vị bằng nhiệt kế không  
tiếp xúc.

Chúng tôi sẽ hỏi xem nếu con quý vị có bất kỳ triệu chứng nào sau đây không?
•	 ho
•	 sốt	(nhiệt	độ	100,4	hoặc	cao	hơn)
•	 thở	gấp	hoặc	khó	thở
•	 ớn	lạnh	hoặc	run	liên	tục	kèm	ớn	lạnh
•	 đau	cơ
•	 đau	đầu
•	 đau	họng
•	 phát	ban	nhiều
•	 mất	vị	giác	hay	khứu	giác	mới
•	 ra	nhiều	nước	mũi	bị	đổi	màu

HO KHó	THở đAu đầu đau	HọNG

Khi nào thì con tôi nên ở nhà?

Nếu	trẻ	tiếp	xúc	gần	với	người	mắc	COVID-19	trong	
14	ngày	qua.	

Nếu	trẻ	đã	có	kết	quả	xét	nghiệm	dương	tính	với	
COVID	trong	10	ngày	qua.

Nếu	trẻ	có	bất	kỳ	triệu	chứng	nào	của	COVID-19—	
xem	danh	sách	các	triệu	chứng	ở	cuối	trang.

trẻ đã di chuyển ra khỏi Vermont trong 14 
ngày qua phải	tuân	theo	hướng	dẫn	của	tiểu	
bang.	Hãy	trao	đổi	với	giáo	viên	hoặc	truy	cập:	
https://accd.vermont.gov/covid-19/restart/
cross-state-travel

nếu con tôi có biểu hiện các triệu chứng 
mắc bệnh trong lớp học thì sao?

Cần	gửi	con	quý	vị	về	nhà	càng	sớm	càng	tốt.

Phải	cách	ly	trẻ	bị	ốm	khỏi	những	trẻ	khỏe	mạnh	
cho đến khi chúng rời đi.

Khi nào thì con tôi có thể quay trở lại  
chương trình?

Nếu	trẻ	đã	tiếp	xúc	với	người	mắc	COVID-19,	trẻ	 
phải	tự	cách	ly	ở	nhà	ít	nhất	là	14	ngày.

Nếu	một	trẻ	bị	ốm,	trẻ	có	thể	quay	lại	lớp	học	khi	 
các	triệu	chứng	đã	được	giải	quyết	và	trẻ	đã	hết	sốt	
trong	24	giờ	mà	không	cần	dùng	đến	thuốc	hạ	sốt.

những trẻ khỏe mạnh có các triệu chứng/tình 
trạng sau đây có thể tham gia chương trình: 

•	 Các	triệu	chứng	dị	ứng	(không	sốt)	gây	ho	và	
chảy	nước	mũi	trong	suốt	có	thể	ở	lại	nếu	chúng
được	chẩn	đoán	y	tế	là	bị	dị	ứng	và	tuân	theo	
các kế hoạch điều trị y tế. 

•	 Bị	hen	suyễn	nhẹ	đã	được	kiểm	soát	tốt

đưa đón

Khám sàng lọc sức khỏe
Nhân	viên	Head	Start	sẽ	tiến	hành	khám	sàng	lọc	sức	khỏe	sau	đây	với	mỗi	 
trẻ khi được đưa đến trường. Con quý vị sẽ trở thành chuyên gia khám sàng  
lọc sức khỏe!

Vietnamese



Tổ ChứC này là mộT nhà Cung Cấp dịCh vụ không phân biệT đối xử.

Mặt nạ/tấM Che Mặt

Nhân	viên	của	chúng	tôi	sẽ	đeo	mặt	nạ	cả	ngày.

Trẻ	từ	2	tuổi	trở	lên	sẽ	được	khuyến	khích	và	hỗ	trợ	đeo	 
mặt	nạ.	Head	Start	sẽ	cung	cấp	mặt	nạ	cho	những	trẻ	 
cần	đeo.

Một ngày trong lớp học sẽ như thế nào?

Rửa tay

Nhân	viên	và	trẻ	sẽ	rửa	tay	
trong cả ngày!

Vệ sinh & Khử tRùng 

•	 Nhân	viên	của	Head	Start	sẽ	thường	xuyên	làm	vệ	sinh	và	
khử	trùng	các	bề	mặt	và	đồ	vật	cả	ngày.

•	 Những	đồ	chơi	không	thể	làm	sạch	(như	đồ	chơi	mềm,	 
quần	áo	trang	trí	và	con	rối)	sẽ	không	được	sử	dụng.

KháCh thăM lớp họC 

•	 Sẽ	không	có	khách	thăm	hoặc	tình	nguyện	
viên	nào	từ	bên	ngoài.

•	 Phụ	huynh	có	thể	không	được	vào	lớp	hoặc	
làm	tình	nguyện	viên	trong	lớp	vào	thời	điểm	
này.

•	 Giáo	viên	và	các	Chuyên	gia	Hỗ	trợ	Gia	đình	
sẽ	thường	xuyên	liên	hệ	với	quý	vị	để	chia	sẻ	
những	điểm	nổi	bật	trong	ngày	của	con	quý	 
vị	hoặc	trả	lời	các	câu	hỏi	của	quý	vị.

ngủ tRưa 

•	 Head	Start	sẽ	cung	cấp	toàn	bộ	đệm	nghỉ,	tấm	trải	và	chăn	(trẻ	sẽ	không	mang	gì	từ	nhà).	 
Nhân	viên	sẽ	giặt	các	tấm	đệm	nghỉ	hàng	ngày.

•	 Nhân	viên	sẽ	đảm	bảo	giữ	khoảng	cách	giữa	các	trẻ	tốt	nhất	có	thể.
•	 Trẻ	sẽ	được	xếp	chỗ	ngược	hướng	với	nhau	để	chúng	không	phải	quay	mặt	vào	nhau	trong	khi	nghỉ.

Bữa ăn

Bữa	ăn	sẽ	hơi	khác	một	chút.	Thức	ăn	sẽ	
được	múc	vào	đĩa	cho	trẻ,	trẻ	sẽ	không	 
tự	lấy	thức	ăn.

đánh Răng

Năm	nay	sẽ	không	đánh	răng	trong	lớp	học	do	đại	dịch.	Vui	lòng	giúp	 
con	quý	vị	đánh	răng	vào	buổi	sáng	và	trước	khi	đi	ngủ	để	giữ	cho	răng	 
trẻ	được	khỏe	mạnh.

Vui Chơi

•	 Trẻ	sẽ	có	các	hoạt	động	trong	những	nhóm	nhỏ	cố	định
•	 Nhân	viên	sẽ	giúp	trẻ	duy	trì	giãn	cách	xã	hội
•	 Chúng	tôi	sẽ	không	có	các	hoạt	động	theo	nhóm	lớn
•	 Trẻ	có	thể	không	được	mang	đồ	chơi	hoặc	sách	từ	nhà

Vỗ Về tRẻ

•	 Trẻ	nhỏ	cần	được	vỗ	về	khi	chúng	buồn	hoặc	lo	lắng.	Nhân	viên	Head	Start	sẽ	luôn	chăm	
sóc	trẻ	theo	phương	pháp	giáo	dục	tốt	nhất.	

•	 Nhân	viên	Head	Start	sẽ	luôn	đeo	tấm	che	mặt	khi	ở	gần	trẻ.


