
Yêu cầu khẩu 
trang để bảo vệ 
giáo viên, học 
sinh và nhân viên. 
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Trường Công lập Quận Gwinnett 

      CẬP NHẬT MẶT NẠ TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC   
Theo hướng dẫn mới nhất dành cho các trường K-12 được ban 

hành ngày 27 tháng 7 năm 2021, bởi Trung tâm Kiểm soát và Phòng 

ngừa Dịch bệnh (CDC), Trường Công lập Quận Gwinnett đã cập 

nhật kế hoạch tựu trường để yêu cầu đeo khẩu trang. Học sinh, 

nhân viên và khách đến thăm tất cả các cơ sở của Trường Công 

lập Quận Gwinnett và trên xe buýt của trường phải đeo khẩu 

trang, bất kể tình trạng tiêm chủng là gì. Quyết định này có tính 

đến các điều kiện hiện tại, sự gia tăng tỷ lệ trường hợp COVID-19 ở 

Quận Gwinnett, và trẻ em từ 12 tuổi trở xuống không đủ điều kiện để 

chủng ngừa. 

Vì vậy, yêu cầu về mặt nạ có ý nghĩa gì đối với học sinh GCPS, 

nhân viên và khách đến thăm trường học của chúng tôi? 

1. Cần có mặt nạ trong tất cả các cơ sở GCPS và trên xe buýt trường  
học GCPS. CDC không khuyến khích sử dụng khẩu trang có van thở hoặc lỗ 
thông hơi và khẩu trang làm từ vải lưới vì chúng cho phép các phần tử vi rút thoát 
ra ngoài và lây lan. Do đó, các loại mặt nạ này không đáp ứng yêu cầu về mặt nạ 
của GCPS. 

2. Trong khi mặt nạ được yêu cầu, mặt nạ sẽ được tháo ra … 
• Trong bữa ăn; 
• Trong các hoạt động ngoài trời, bao gồm cả Thể dục do giáo viên hướng dẫn 

(còn gọi là giờ giải lao); 
• Khi thực hiện các hoạt động thể chất như bài tập tim mạch, v.v. trong thể dục, 

hoặc luyện tập hoặc thi đấu thể thao; 
• Trong ban nhạc khi chơi nhạc cụ; và 
• Trong lớp khi học sinh hoặc giáo viên cần nghỉ giải lao “nhỏ”. Họ có thể tháo mặt 

nạ và đeo lại sau vài phút.) 

3. Có những tình huống khi đáp ứng yêu cầu mặt nạ có thể được cung cấp... Chúng tôi hiểu rằng một số học sinh 

khuyết tật của chúng tôi không thể mặc một mặt nạ trong thời gian kéo dài và điều chỉnh sẽ được thực hiện cho những 

học sinh này. Ngoài ra, học sinh và nhân viên có các tình trạng y tế gây khó khăn cho việc đeo khẩu trang và những 

người cung cấp tài liệu y tế từ bác sĩ có thể không đeo khẩu trang trong suốt cả ngày. Tuy nhiên, những người này vẫn 

cần đeo khẩu trang hoặc khăn che mặt trong một số thời gian nhất định trong ngày (trên xe buýt, hành lang, khu vực 

chung, v.v.). Ngoài ra, học sinh tham gia các hoạt động và sự kiện thể thao không bắt buộc phải đeo khẩu trang. GCPS 

đặc biệt khuyến khích khách tham dự các sự kiện / hoạt động ngoài trời sử dụng mặt nạ. Khách tham quan / khán giả 

cho các sự kiện trong nhà sẽ phải đeo khẩu trang.

Hướng dẫn mới nhất của CDC về mặt nạ và khăn phủ mặt... 

• CDC khuyến nghị đeo khẩu trang trong nhà phổ biến cho tất cả giáo viên, nhân viên, học 

sinh, và khách đến thăm các trường K – 12, bất kể tình trạng tiêm chủng. Đeo khẩu trang 

giúp bảo vệ khỏi lây truyền COVID. 

• Trẻ em nên trở lại học toàn thời gian, trực tiếp vào mùa thu với các chiến lược phòng 

ngừa nhiều lớp được áp dụng, bao gồm cả việc đeo khẩu trang cho tất cả các trường 

học. 

• CDC đã xác định lại các khuyến nghị cách ly cho học sinh, chỉ ra rằng 

những người tiếp xúc gần gũi không cần phải cách ly nếu cả học sinh tiếp 

xúc gần và học sinh ốm đều được che mặt một cách thích hợp. 

• Tất cả hành khách và tài xế trên xe buýt đưa đón học sinh phải đeo khẩu trang. 

• Mặc dù khẩu trang giúp bảo vệ chống lại sự lây truyền của COVID-19 và các biến thể của nó, CDC chỉ ra 

rằng tiêm chủng hiện là chiến lược phòng ngừa sức khỏe cộng đồng hàng đầu để chấm dứt đại dịch.
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Các Trường Công Lập Quận 

Gwinnett đang sử dụng hướng 

dẫn mới nhất của CDC và thông 

tin về tỷ lệ lây truyền và các 

trường hợp trong cộng đồng của 

chúng tôi như một phần của quá 

trình ra quyết định liên quan đến 

các nỗ lực giảm thiểu. Khu học sẽ 

tiếp tục theo dõi các điều kiện hiện 

tại và cập nhật hướng dẫn, sử 

dụng thông tin này để thực hiện 

các thay đổi đối với yêu cầu mặt 

nạ và các chiến lược giảm thiểu 

khác trong năm học 2021–22 khi 

cần thiết. 

http://www.gcpsk12.org/


Tiến trình của những thay đổi gần đây đối với Hướng dẫn đeo 
khẩu trang, Lệnh điều hành và Thông tin sức khỏe cộng đồng 

Ngày 31 tháng 3, 2021    Thống đốc Kemp ban hành Lệnh hành pháp, đổi mới Tình trạng khẩn cấp về 

sức khỏe cộng đồng được gia hạn lần cuối vào ngày 26 tháng 2 năm 2021, để 

đáp ứng COVID-19. Lệnh nêu rõ, “Từ 12 giờ sáng ngày 8 tháng 4 năm 2021 

cho đến ngày 30 tháng 4 năm 2021, lúc 11 giờ 59 phút tối. sẽ thực hành cách 

xa xã hội và được khuyến khích đeo khẩu trang ở nơi công cộng và thực hành 

vệ sinh, nhưng không bắt buộc phải làm như vậy. " 

Ngày 30 tháng 4, 2021    Thống đốc Kemp ban hành Lệnh hành pháp, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 

2021 đến hết ngày 30 tháng 5 năm 2021. 

Ngày 13 tháng 5, 2021    CDC đã ban hành hướng dẫn về khả năng những người được tiêm chủng đầy 

đủ có thể tiếp tục các hoạt động trước đại dịch mà không cần đeo mặt nạ hoặc 

cách xa thể chất, trừ khi được yêu cầu bởi luật, quy tắc và quy định của liên 

bang, tiểu bang, địa phương, bộ lạc hoặc lãnh thổ, bao gồm hướng dẫn kinh 

doanh địa phương và nơi làm việc. Hướng dẫn này đặt ra câu hỏi cho các 

trường về cách thức tiến hành trong năm học hiện tại. 

Ngày 15 tháng 5, 2021    CDC khuyến nghị các trường tiếp tục sử dụng các chiến lược phòng ngừa 

COVID-19 được nêu trong phiên bản hiện tại của Chiến lược Hoạt động của 

CDC dành cho các Trường K-12 trong ít nhất phần còn lại của năm học 2020–

2021. Nó chỉ ra rằng nó sẽ cập nhật hướng dẫn của mình cho các trường học 

trong những tuần tới. 

Ngày 20 tháng 5, 2021    Chủ tịch Ủy ban Quận Gwinnett Nicole Love Hendrickson đã hủy bỏ Lệnh khẩn 

cấp của địa phương yêu cầu khẩu trang hoặc khăn che mặt khi vào hoặc sử 

dụng các cơ sở do quận sở hữu hoặc thuê. 

Ngày 25 tháng 5, 2021    Thống đốc Kemp ban hành Lệnh điều hành nói rằng không có thông tin nào từ 

GRITS (Cơ quan đăng ký giao dịch và dịch vụ tiêm chủng Georgia) hoặc bất kỳ 

thông tin tiêm chủng COVID nào khác do tiểu bang nắm giữ có thể được sử 

dụng để xác định tình trạng tiêm chủng COVID của bất kỳ cá nhân nào cho mục 

đích cho phép hoặc cấm cá nhân đó truy cập vào các đặc quyền dịch vụ, tài 

sản, việc làm hoặc các quyền khác dựa trên tình trạng đó. Điều này bao gồm 

các trường K-12. 

Ngày 26 tháng 5, 2021     Sở Y tế Quận Gwinnett báo cáo rằng quận có tỷ lệ dương tính là 2,9% và tỷ lệ 

trường hợp 2,6%, cả hai đều nằm trong mức thấp nhất. Bộ Y tế đã chỉ ra rằng 

hướng dẫn CDC hiện tại là dành cho các trường học nhưng họ mong đợi 

những thay đổi và sẽ tiếp tục theo dõi để có hướng dẫn mới và cung cấp cho 

các đối tác để thông báo cho việc ra quyết định. 

Tiến trình của những thay đổi gần đây đối với Hướng dẫn đeo khẩu trang, Lệnh điều hành và 
Thông tin sức khỏe cộng đồng 


