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trong thời điểm COVID-19

Biên bản ghi nhớ giữa BTU & BSC

Ngày 28 tháng 9 năm 2022

Megan Costello

Cố vấn cấp cao



2

● Xét nghiệm

○ Phát các bộ xét nghiệm tại nhà 

hàng tuần

○ Kiểm tra triệu chứng 

● Phòng khám cung cấp vắc-xin

○ Phòng khám tại trường học và các 

sự kiện của trường

○ Giáo dục về vắc-xin 

● Khẩu trang

○ Khẩu trang là không bắt buộc, 

nhưng được khuyến nghị

○ Khẩu trang sẽ được yêu cầu trong 

một số trường hợp nhất định 

● Chất lượng không khí và thông khí

○ Máy lọc không khí 

○ Cảm biến chất lượng không khí

An toàn và sức khỏe trong thời điểm COVID-19 năm học 22-23 

● Thông báo các ca bệnh dương tính cho 

gia đình 

○ Trao đổi về triệu chứng dương tính tại 

trường học 

○ Trao đổi theo cụm

● Cách ly

○ Khẩu trang

○ Không gian cách ly

Quý vị có thể tìm thêm thông tin chi tiết về các 

chính sách và giao thức COVID-19, bao gồm 

bảng điều khiển ghi nhận ca dương tính theo 

trường học trên trang web của chúng tôi: 

BostonPublicSchools.org/COVID-19 

https://www.bostonpublicschools.org/covid-19


Thông tin nổi bật từ MOA về Y tế và an toàn của BTU
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● Nhân viên giám sát những học sinh có kết quả xét nghiệm dương tính khi ở 

trường sẽ được cung cấp PPE thích hợp, bao gồm cả khẩu trang KN95

● Khẩu trang và bộ xét nghiệm sẽ được cung cấp cho nhân viên 

● Y tá sẽ được cung cấp khẩu trang N95 vừa vặn

● BPS có thể ký hợp đồng với các cơ quan bên ngoài cho các dịch vụ điều 

dưỡng trên cơ sở tạm thời và một nỗ lực thiện chí đã được thực hiện để lấp 

đầy các vị trí còn trống 

● Vị trí điều phối viên COVID-19, y tá có quyền từ chối đầu tiên

● Y tá sẽ thực hiện kiểm tra triệu chứng ở trường 

● Nghỉ ốm khẩn cấp do COVID-19 được trả lương, nghỉ thêm 10 ngày cho các 

bệnh liên quan đến COVID 

Có thể tìm thấy MOA đầy đủ về Sức khỏe và an toàn cho năm học 22-23 tại đây

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_pYCpzrJ4wumhjQUR4cm1cKODEMNrfNT

