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19.5.2020
Hướng dẫn Trở lại Trường CCPS do COVID-19
Các biện pháp an toàn và sức khoẻ của trường
 Uỷ ban Hiệu trưởng về Bảo vệ Sức khoẻ Úc (AHPPC) đã thông báo là 'quy định về mật độ từng địa
điểm' không quá một người mỗi bốn mét vuông là không phù hợp và thực tế trong lớp học hay ở
hành lang, kể cả việc duy trì khoảng cách 1,5 mét giữa các học sinh trong các hoạt động trong lớp.
Do đó, không còn phải tuân theo tỷ lệ đặt ra lúc trước là 10 học sinh mỗi lớp ở các trường nữa.
 Để hỗ trợ tất cả các nhân viên của trường trong việc chuẩn bị chuyển đổi, thứ Hai ngày 25 tháng 5
năm 2020 sẽ là ngày học sinh không đến trường. Các trường sẽ sử dụng ngày này để đảm bảo sẽ
tuân theo hướng dẫn y tế trong lớp của mình, thiết lập lại các sinh hoạt hàng ngày ở trường, đưa ra
phương pháp thẩm định tiến bộ của học sinh trong thời kỳ học tập từ xa và linh hoạt, đồng thời xác
định các học sinh cần hỗ trợ lập tức về an sinh và sức khoẻ.
 Chúng tôi đánh giá cao tầm quan trọng của việc hỗ trợ học sinh trở lại nề nếp sinh hoạt bình
thường, ghi nhận hoàn cảnh hiện nay, cung cấp các thông tin phù hợp với mức độ phát triển của học
sinh về những gì đang diễn ra, cũng như cung cấp không gian an toàn để học sinh có thể nêu ra các
quan ngại và cảm xúc của mình.
Tất cả học sinh ở các lớp trở lại trường để học trực tiếp đều cần phải đến trường. Các trường học
không cần phải cung cấp hình thức học từ xa khi phụ huynh chọn giữ con mình ở nhà, trừ khi đó là
theo hướng dẫn y tế. Trong trường hợp như vậy, vui lòng liên lạc với Hiệu phó Phụ trách Bộ phận
Từ lớp Vỡ lòng đến Lớp 2: Anne McDonald
Từ Lớp 3 đến Lớp 6: Mick Sweeney
An sinh: Kerry Bates
Các biện pháp an toàn và sức khoẻ khác
 Có thể sử dụng các thiết bị ngoài sân chơi. Tuy nhiên, học sinh sẽ cần rửa tay trước và sau khi sử
dụng thiết bị. Các sân chơi sẽ được lau chùi kỹ sau giờ nghỉ và giờ ăn trưa bằng chất khử trùng loại
dùng ở bệnh viện như một phần trong chương trình lau chùi nâng cao .
 Nếu sử dụng chung thiết bị, sẽ phải tuân theo quy định nghiêm ngặt về vệ sinh tay trước và sau khi
sử dụng.
 Học sinh sẽ cần phải mang theo bình nước của mình để sử dụng ở trường bởi vì học sinh sẽ không
được uống nước từ các vòi phun nước nữa.
 Chính sách Học sinh Sử dụng Điện thoại Di động của DET vẫn còn hiệu lực. Học sinh sẽ được yêu cầu
lau điện thoại của mình bằng khăn khử trùng khi nộp cho văn phòng vào mỗi buổi sáng. Có thể mở
điện thoại và kích hoạt ứng dụng COVID SAFE ngay trước giờ học và sau khi tan học. Trường học là
Page 1 of 3
15 Silky Oak Drive
Cranbourne, 3977
Phone: 5991 3600
Email: cranbourne.carlisle.ps@edumail.vic.gov.au
Website: http://www.cranbournecarlisleps.vic.edu.au

“Many Cultures One Community”

Principal:
Assistant Principal:
Assistant Principal:
Assistant Principal:
Business Manager:

Nicky Walker
Anne McDonald
Kerry Bates
Mick Sweeney
Nicholas Macura

môi trường được quản lý bao gồm lưu giữ hồ sơ về học sinh, nhân viên và khách đến trường, điều
đó có thể giúp cho việc lần vết tiếp xúc.
Sức khoẻ tâm thần và an sinh
Nếu quý vị có những lo ngại nhất đình về sức khoẻ tâm thần và an sinh của con mình, vui lòng thông
báo cho các Hiệu phó càng sớm càng tốt để đảm bảo chúng tôi có thể tiếp cận các dịch vụ và hỗ trợ có
sẵn.
Từ lớp Vỡ lòng đến Lớp 2: Anne McDonald
Từ Lớp 3 đến Lớp 6: Mick Sweeney
An sinh: Kerry Bates
Lau chùi
Các sắp đặt lau chùi mở rộng và gia tăng đã được đưa vào thực hiện và sẽ còn tiếp tục. Bao gồm lau
chùi tuần tự trong suốt cả ngày để đảm bảo giảm nguy cơ truyền bệnh ở các bề mặt hay được chạm
vào.
Có mặt trực tiếp
Một trong những hành động quan trọng nhất mà các cộng đồng trường học có thể thực hiện để giảm
rủi ro lây truyền siêu vi corona (COVID-19), là đảm bảo bất kỳ nhân viên, trẻ em hay thanh thiếu niên
nào không khoẻ đều phải ở nhà.
Mặc dù nguy cơ lây truyền siêu vi là rất thấp, các nhân viên và học sinh có nguy cơ cao nhất bị bệnh
nặng nên tự mình thẩm định sự phù hợp của việc học trực tiếp vào thời điểm này với sự hỗ trợ của bác
sĩ của mình.
Do nguy cơ lan truyền siêu vi corona (COVID-19) chủ yếu ở môi trường trường học là giữa người lớn
với nhau, khách đến thăm khuôn viên trường sẽ bị hạn chế, chỉ cho phép những người giao hàng hoặc
hỗ trợ các dịch vụ và hoạt động thiết yếu. Nếu phụ huynh cần liên lạc với trường học vì bất kỳ lý do gì,
vui lòng gọi điện cho văn phòng trường.

Tất cả các nhân viên và học sinh không khoẻ đều phải ở nhà.
Phụ huynh/người chăm sóc của các học sinh có nhu cầu y tế phức tạp (bao gồm những người có hệ
miễn dịch kém), nên hỏi ý kiến bác sĩ của học sinh đó để giúp quyết định về việc học trực tiếp có phù
hợp hay không, lưu ý là ý kiến này có thể thay đổi tuỳ theo tình hình đại dịch siêu vi corona (COVID19) ở Victoria. Điều này phù hợp với chính sách về Nhu cầu Chăm sóc Sức khoẻ của DET . Trường sẽ
hỗ trợ bất kỳ gia đình nào có nhu cầu bổ sung trong lĩnh vực này.
Các buổi hội nghị, dã ngoại, cắm trại và các buổi họp mặt lớn không cần thiết khác của trường sẽ được
hoãn lại cho đến khi có thông báo mới.
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Vệ sinh
Tất cả mọi người đều có thể tự bảo vệ bản thân và ngăn ngừa sự lây lan của siêu vi corona (COVID-19)
bằng cách tiếp tục giữ vệ sinh tay sạch sẽ. Các biện pháp tăng cường vệ sinh sẽ tiếp tục trong lúc trở lại
học và dạy trực tiếp.
 Tất cả các nhân viên và học sinh sẽ thực hiện vệ sinh tay thường xuyên, đặc biệt là khi đến trường,
trước và sau khi ăn, sau khi xì mũi, ho, hắt hơi hay sử dụng nhà vệ sinh. Điều này sẽ được hướng
dẫn và giám sát bởi nhân viên khi cần thiết.
 Ở những nơi không có sẵn nước và xà bông, trường sẽ cung cấp dung dịch rửa tay khô ở mỗi phòng
có người sử dụng.
 Học sinh sẽ không được phép uống nước thẳng từ các vòi phun nước vào thời điểm này. Thay vào
đó họ nên mang theo bình nước riêng để sử dụng (và đổ thêm) ở trường.
Đến và rời khỏi trường
Do người lớn chính là nguy cơ chủ yếu mang siêu vi corona (COVID-19) vào môi trường trường học,
các thành viên trong cộng đồng trường là người lớn nên tránh đến gần nhau, đặc biệt trong lúc đưa
rước học sinh.
 Nhân viên và phụ huynh cần phải tuân theo các biện pháp giãn cách thể chất bằng cách không tụ
tập bên trong hoặc xung quang trường học.
 Các sắp đặt thực hiện giãn cách thể chất và giảm thiểu sự giao tiếp của học sinh và người lớn bên
trong trường và ở các lối vào trường sẽ bao gồm như sau:
o Đặt các hình dấu chấm ở cổng trường để khuyến khích khoảng cách giữa người lớn
o Phụ huynh không được phép vào trường và cần phải liên lạc với trường bằng điện thoại hay
email khi cần
o Các cuộc họp cần thiết sẽ diễn ra qua vi đi ô
o Bất kỳ sự giao tiếp nào để theo đúng các hướng dẫn về giãn cách xã hội và việc chào hỏi đều
phải là không chạm vào nhau
o Có thể phải quy định thời gian đưa rước khác nhau để giảm số lượng người lớn tụ tập ở cổng
trường hoặc bên ngoài lớp học nếu cần
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