Bản tóm tắt kế hoạch về sức khỏe và sự an toàn
Làm sạch, vệ sinh, khử trùng và thông gió cơ sở dạy học
Khi học sinh và nhân viên trở lại trường học, việc đảm bảo rằng các bề mặt trong toàn bộ tòa nhà thường xuyên được làm sạch và
khử trùng là ưu tiên hàng đầu. Một quy trình khử trùng toàn diện - với thiết bị chuyên dụng, được sử dụng bởi nhà cung cấp theo
hợp đồng - sẽ diễn ra hàng tuần trong mỗi tòa nhà; quan trọng là, nó sẽ được thực hiện giữa các khoảng thời gian khi mỗi “đợt” học
sinh ở trong một không gian nhất định. Ngoài ra, các bề mặt nhiều người chạm vào sẽ được làm sạch và khử trùng vài lần mỗi ngày.
Nhân viên vệ sinh sẽ được đào tạo về cách làm sạch toàn diện và an toàn các bề mặt này; sẽ sử dụng danh sách kiểm tra để đảm bảo
tất cả các bề mặt cần thiết được làm sạch với tần suất thích hợp; đội ngũ Điều hành của IMS sẽ tiếp tục đảm bảo các trường có các
dụng cụ vệ sinh cần thiết và các quản lý của Lãnh đạo nhà trường sẽ hỗ trợ Lãnh đạo nhà trường trong việc đánh giá hàng tuần các
quy trình và danh sách kiểm tra để đảm bảo tất cả các quy trình làm sạch được thực hiện một cách trung thực. Hàng ngày, Lãnh đạo
nhà trường sẽ thực hiện việc kiểm tra tòa nhà để đảm bảo tất cả các danh sách kiểm tra được hoàn thành xung quanh tòa nhà. Thực
hành thông gió - từ việc đánh giá các hệ thống hiện có và khắc phục nếu cần đến các thực hành cơ bản như giữ cửa ra vào và cửa sổ
luôn mở - cũng là một phần của kế hoạch giảm thiểu rủi ro.

Giãn cách xã hội và các quy tắc an toàn khác
Các lớp học sẽ được dọn sạch trừ bàn học và các tài liệu học tập cần thiết. Mỗi lớp học sẽ là “nơi trú ngụ” cho một “đợt” hoặc “cụm”
học sinh trong Nhóm A (Thứ Hai/Thứ Ba) và một đợt từ Nhóm B (Thứ Tư/Thứ Năm). Mỗi đợt sẽ có từ 8-15 học sinh. Học sinh sẽ ở
vị trí cách nhau 6 ft trong tất cả các lớp học với bàn học được xếp theo cùng một hướng. Trong các cấp lớp từ Mẫu giáo đến lớp 5
(tại hầu hết các trường), những học sinh này sẽ dành gần như cả ngày với một giáo viên chủ nhiệm. Trong các lớp 6 đến 8, những
học sinh này sẽ gặp các giáo viên được phân chia theo khoa, nhưng những giáo viên đó sẽ không làm việc với các học sinh bên ngoài
các nhóm lớp đó. Học sinh sẽ ở lại trong lớp học suốt cả ngày - ngoại trừ giờ ra chơi hoặc PE - và sẽ không đến nhà ăn để ăn trưa
hoặc đến thư viện hay phòng đa năng nơi các em sẽ phải ở trong cùng không gian với các học sinh khác ngoài đợt của các em. Học
sinh và nhân viên sẽ rửa hoặc vệ sinh tay ít nhất 4 lần mỗi ngày học. Tất cả học sinh và nhân viên sẽ được đào tạo về giãn cách xã
hội, đeo khẩu trang và vệ sinh tay để hỗ trợ một môi trường học đường an toàn và lành mạnh. Khách thăm - bao gồm cả gia
đình/người giám hộ - sẽ không được phép vào tòa nhà trừ những tình huống cực kỳ cần thiết. Việc giãn cách sẽ được duy trì trên xe
buýt và khi đến cũng như khi về thông qua lịch trình trả và đón học sinh được thiết lập một cách cẩn thận.

Theo dõi sức khỏe học sinh và nhân viên
Tất cả học sinh và nhân viên sẽ thực hiện kiểm tra triệu chứng tại nhà - bao gồm một câu hỏi ngắn gọn về khả năng tiếp xúc và triệu
chứng cũng như kiểm tra nhiệt độ - mỗi sáng trước khi rời nhà đi học. Thông tin này sẽ được truyền tới trường theo thời gian thực
(hệ thống dựa trên ứng dụng hoặc biểu mẫu google) và bất kỳ học sinh nào không được kiểm tra sàng lọc tại nhà sẽ được kiểm tra
khi đến nơi. Khi một nhân viên hoặc học sinh bị ốm ở trường, họ sẽ ngay lập tức được gửi về nhà và sẽ chờ trong một không gian
cách ly được chỉ định cho đến khi có thể rời khỏi/được đón. Y tá trường học và/hoặc Lãnh đạo nhà trường - sau khi tham khảo ý kiến
của bộ phận Nhân sự IMS và Nhóm Ứng phó Dịch bệnh cũng như cơ quan y tế địa phương - sẽ xác định nhu cầu cách ly và cho về
nhà một đợt học sinh hoặc cấp lớp. Nhân viên hoặc học sinh mà có kết quả xét nghiệm dương tính sẽ vẫn được cách ly theo hướng
dẫn hiện tại của CDC (tính đến thời điểm viết bài này, đó là 10 ngày kể từ khi xuất hiện triệu chứng, không sốt trong 24 giờ hoặc hai
lần xét nghiệm âm tính) trước khi trở lại trường. Các nhân viên mà không thể trở lại trường sẽ phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ
chăm sóc sức khỏe của họ và Phòng Nhân sự IMS nhằm xác định điều kiện hỗ trợ hợp lý để làm việc tại nhà, cung cấp giảng dạy từ
xa. Những học sinh chọn không quay trở lại trường có thể chọn giáo dục từ xa hoàn toàn. Nhóm Ứng phó Dịch bệnh sẽ làm việc với
các cơ quan y tế địa phương để xác định kế hoạch liên lạc cho các gia đình trong hoàn cảnh có trường hợp được xác nhận nhiễm
bệnh, nhằm nhanh chóng thông báo cho các gia đình trong khi duy trì sự bảo mật. Lãnh đạo nhà trường và y tá trường học sẽ được

đào tạo về theo dõi sức khỏe và sẽ tuân theo quy tắc cách ly và cho học sinh về nhà. Các quản lý Lãnh đạo nhà trường sẽ tiến hành
đánh giá hàng tuần các quy tắc và mọi trường hợp báo cáo triệu chứng cũng như các quyết định cách ly cùng với Lãnh đạo nhà
trường.

Những cân nhắc khác dành cho học sinh và nhân viên
Tất cả nhân viên sẽ đeo khăn che mặt đã được chấp thuận (vòng qua tai, che hoàn toàn miệng và mũi) khi ở trong khuôn viên
trường, chỉ tháo khăn che mặt khi ở trong phòng không có trẻ em hay người lớn khác hoặc khi ở bên ngoài và cách xa người khác từ
6ft trở lên. Các nhân viên mà có rủi ro cao bị mắc COVID-19 sẽ phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ và
Phòng Nhân sự IMS nhằm xác định điều kiện hỗ trợ hợp lý; học sinh có các yếu tố rủi ro có thể lựa chọn được giảng dạy hoàn toàn từ
xa. Trụ sở chính của IMS đang làm việc với các cơ quan tìm kiếm nhân sự và về mô hình sử dụng nhân sự nội bộ để đảm bảo có đủ số
lượng người thay thế trong trường hợp giáo viên vắng mặt. Hầu hết các giáo viên sẽ cung cấp cả giảng dạy trực tiếp và từ xa, trong
khi một số giáo viên sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn cho việc giảng dạy từ xa.

P.S. Hãy nhớ hoàn thành Khảo sát Gia đình trước Thứ Tư, ngày 29 tháng 7. Thông tin này rất quan trọng
trong việc giúp chúng tôi tiếp tục quá trình lập kế hoạch.

