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Báo cáo và truyền thông về trường hợp COVID-19 

Trường Công lập Quận Gwinnett muốn đảm bảo các gia đình biết nơi tìm thông tin về các trường hợp Covid-19 ở Quận 
Gwinnett và trong khu học chánh. 
 
Tôi đang tìm kiếm thông tin về COVID-19. Tài nguyên tốt nhất để tìm hiểu cách ngăn chặn sự lây lan, cách kiểm tra 
và có bao nhiêu trường hợp trong cộng đồng? 

Truy cập trang web của Bộ Y tế Gwinnett-Newton-Rockdale (https://www.gnrhealth.com/covid-19-info/). 

 
Tôi có thể tìm hiểu thêm về các trường hợp COVID-19 và phơi nhiễm trong trường ở đâu? 
 
Các nhà lãnh đạo huyện đang theo dõi chặt chẽ tình hình COVID-19 ở Quận Gwinnett. Các quy trình được thực hiện để theo 
dõi bất kỳ trường hợp nào mà học sinh hoặc người lớn trong trường bị ảnh hưởng bởi vi rút. Chúng tôi sẽ tuân theo hướng 
dẫn mới nhất của các quan chức y tế trong việc xác định những cá nhân nào cần được cách ly hoặc loại trừ khỏi trường học 
hoặc nơi làm việc để bảo vệ họ và những người khác trong trường. 
 
Để thông báo cho các gia đình và nhân viên, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về số 
trường hợp tích cực, trường hợp có thể xảy ra và các liên hệ chặt chẽ, được trường 
báo cáo. Các gia đình có thể theo dõi điều kiện tại trường học của con mình và trong 
khu học chánh bằng cách xem lại Trang tổng quan COVID-19, hàng tuần vào thứ 4. 
Báo cáo bao gồm số trường hợp mới cũng như tổng số trường hợp đang hoạt động 
dựa trên ngày trở lại dự kiến của những người bị ảnh hưởng. (Báo cáo không phản ánh 
những người được cho phép trở lại trường học / làm việc trước ngày dự kiến đó, hoặc 
những người ra ngoài quá ngày trở lại dự kiến của họ.  Thông tin về thời điểm một cá 
nhân thực sự trở lại được theo dõi thủ công tại trường và không được ghi lại trong báo 
cáo này.) 
 
Các gia đình có thể tìm thêm về Nguyên tắc COVID Hiện tại trong GCPS trực tuyến. 
 
Quá trình nào khi một người nào đó ở trường xét nghiệm dương tính hoặc được 
chẩn đoán mắc COVID-19? Gia đình sẽ nhận được thông tin gì? 
 
Các gia đình có trách nhiệm thông báo cho trường học của con mình ngay lập tức nếu học sinh có kết quả xét nghiệm dương 
tính hoặc được chẩn đoán mắc COVID-19 và học sinh phải được giữ ở nhà, tuân theo quy trình cách ly của khu học. Ngoài 
ra, nếu học sinh bị ốm tại trường, các bước sẽ được thực hiện để cách ly đứa trẻ bị bệnh và thông báo cho phụ huynh về 
bệnh của học sinh. Sau đây là quy trình xác định và thông báo cho những học sinh ốm yếu và những người mà họ có liên hệ 
gần gũi. 

 

• Theo dõi và Báo cáo Các trường hợp— Mỗi trường có một Đội Phản ứng Y tế (HRT) được đào tạo. Các thành viên 
của HRT nhập thông tin về trường hợp tích cực vào công cụ theo dõi an toàn của học khu. Thông tin này được báo cáo 
cho Sở Y tế Quận Gwinnett theo yêu cầu.  Học sinh và nhân viên có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 (hoặc 
được ghi nhận là những trường hợp có thể xảy ra) sẽ được cách ly tại nhà để ngăn ngừa sự lây lan của bệnh tật, dựa 
trên hướng dẫn của Bộ Y tế Công cộng (DPH). 
 

• Thông báo cho Phụ huynh / Người giám hộ và Nhân viên—GCPS đưa ra quyết định dựa trên hướng dẫn của DPH và 
CDC về việc cách ly những cá nhân tiếp xúc với người mắc COVID-19, bao gồm cả phơi nhiễm trong trường và ngoài 
trường. Các yêu cầu kiểm dịch khác nhau tùy theo tình trạng tiêm chủng và loại phơi nhiễm của cá nhân bị phơi nhiễm. 
Tìm hiểu thêm về các giao thức cách ly và cách ly trong Nguyên tắc COVID-19 Hiện tại trong GCPS trực tuyến. Những 
người liên hệ thân thiết với những người cần cách ly — cả học sinh và nhân viên — sẽ được cung cấp thông tin / khuyến 
nghị từ bộ y tế, bao gồm cả thời điểm học sinh và nhân viên có thể quay trở lại đến trường và nơi làm việc.  

 
 

• Báo cáo với Cộng đồng— Ngoài việc chia sẻ thông tin với những cá nhân bị ảnh hưởng trực tiếp, học khu đăng số 
trường hợp tích cực, trường hợp nghi ngờ và liên hệ chặt chẽ, theo trường học, trên Bảng điều khiển COVID-19 trực 
tuyến của GCPS vào mỗi thứ Tư hàng tuần. 
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