
 

Tóm tắt mở lại giai đoạn 4 của ACS 

Chi tiết về số liệu lan truyền của cộng đồng ACS COVID-19 dựa trên các trường hợp HOẠT ĐỘNG trong 

phạm vi cộng đồng thấp của McMinn (ít hơn 0,5% trường hợp COVID-19 hoạt động) 

Mặc dù công việc chi tiết đã đi vào sự phát triển của các kế hoạch này, các điều kiện địa phương và tham vấn với cộng 

đồng y tế của chúng tôi sẽ góp phần vào khả năng thay đổi trong các kế hoạch này vì chúng tôi sẽ liên tục đánh giá tình 

hình của chúng tôi. Sự an toàn và phúc lợi của sinh viên, giảng viên và nhân viên của chúng tôi đã và sẽ tiếp tục là ưu tiên 

hàng đầu trong mọi quyết định. 

 

• Tất cả học sinh trong trường trong khuôn viên trường hoặc trực tuyến dựa trên sở thích của phụ 
huynh. 

• Nhân viên và học sinh tuân theo Nghị định thư tự sàng lọc trước khi rời khỏi nhà. 

• Nhân viên và học sinh sẽ được kiểm tra nhiệt độ và vệ sinh tay trước khi xây dựng. 

• Tiếp tục nhấn mạnh vệ sinh tốt cùng với vệ sinh tòa nhà. Trường học sẽ bị mờ vào cuối mỗi ngày học. 

• Tiếp tục đào tạo sinh viên và nhân viên về các giao thức an toàn. 

• Nhấn mạnh việc rửa tay trước và sau các lớp học / hoạt động sử dụng xà phòng / nước cùng với nước 
rửa tay. 

• Hai tuần một tuần (Nhóm A tuần 1, Nhóm B tuần 2) bắt đầu so le để dạy các giao thức an toàn và công 
nghệ triển khai / đào tạo 

• Học sinh sẽ ở lại với đoàn hệ. (Lớp học PreK-5, lớp 6-8) 

• Ăn sáng trong lớp học. 

• Ăn trưa trong nhà ăn với các sinh viên còn lại trong đoàn hệ với sự giám sát và xem xét không gian 
tăng lên. Lớp có thể ăn ngoài thời tiết cho phép. 

• Giải lao với các sinh viên còn lại trong đoàn hệ. 

• Nghệ thuật liên quan với các sinh viên còn lại trong đoàn hệ 

• Khoảng cách xã hội sẽ được sử dụng trong các tòa nhà và xe buýt khi khả thi. 

• Học sinh che mặt có thể được đeo. 6-8 học sinh được khuyến khích mặc đồ che mặt. 

• Che mặt phải được nhân viên đeo trừ khi xa cách xã hội. 

• Trạm làm đầy nước trong tất cả các trường học để đổ đầy chai nước. 

• Phòng cách ly được chỉ định cho sinh viên và nhân viên bị bệnh. 

• Các hoạt động ngoại khóa và tham gia gia đình tạm dừng cho đến khi được các quan chức địa phương 
và tiểu bang cho là phù hợp. 

• Chỉ học sinh và nhân viên ACS được phép ở trong các tòa nhà trong ngày học. Chuyến thăm được chấp 
thuận trước bởi hiệu trưởng cho kinh doanh thiết yếu. 



• Tất cả các trường đã xây dựng kế hoạch và thủ tục cụ thể của trường. 

• Thực hiện theo hướng dẫn về cách ly của CDC (khuyến nghị ở nhà cho đến 14 ngày sau lần tiếp xúc 
cuối cùng đối với người đã tiếp xúc gần gũi với người bị COVID-19). 

• Mỗi trường hợp được báo cáo hoặc được xác nhận sẽ được đánh giá, và nhu cầu đóng cửa trường học 
sẽ được đánh giá theo từng trường hợp cụ thể. Học khu có thể đóng lớp, cấp lớp, trường hoặc quận dựa 
trên dữ liệu và khuyến nghị của Sở Y tế Hạt McMinn 

• Tiếp tục theo dõi các bệnh phải báo cáo của Sở Y tế Hạt McMinn. 


