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GIỚI THIỆU 
 

Trường Joplin thật may mắn là chúng tôi đã tổ chức học vào năm 2020-2021 mà không có bất 
kỳ sự gián đoạn nào do COVID-19. Chúng tôi muốn ghi nhận công việc khó khăn và cam kết của 
nhân viên, học sinh, gia đình, cơ quan y tế địa phương và cộng đồng để biến điều đó thành hiện 
thực. 
Mục đích của tài liệu này, Kế hoạch trở lại an toàn cho bản thân và kế hoạch phục vụ liên tục 
(SRCSP), là để xác định cách Trường học Joplin sẽ đảm bảo hoạt động liên tục để duy trì sức 
khỏe và sự an toàn của học sinh và nhân viên. Do các điều kiện xung quanh COVID-19 liên tục 
phát triển, SRCSP sẽ thường xuyên được xem xét và sửa đổi khi cần thiết. Quá trình xem xét có 
thể bao gồm tham vấn học sinh, gia đình, tất cả các cấp nhân viên của học khu, và các bên liên 
quan đại diện cho sự đa dạng của học sinh Joplin để tư vấn cho quyết định cuối cùng của Hội 
đồng. 
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HƯỚNG DẪN VỆ SINH CẬP NHẬT 
 

• Vệ sinh tay tiếp tục là hành động quan trọng hàng ngày để chống lại sự lây lan của 
COVID-19. Làm sạch tay bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây hoặc sử dụng chất 
khử trùng tay với ít nhất 60% cồn là một trong những bước quan trọng nhất để tránh bị 
bệnh. 

• Các trạm rửa tay sẽ có sẵn ở lối vào của mỗi khuôn viên trường. 

• Giữ gìn sức khỏe và lịch sự với người khác: 
o Che miệng và mũi bằng khăn giấy khi ho hoặc hắt hơi 
o Vứt khăn giấy đã qua sử dụng vào thùng rác. 
o Nếu bạn không có khăn giấy, hãy ho hoặc hắt hơi vào khuỷu tay chứ không phải 

tay. 
o Rửa tay ngay sau khi xì mũi, ho hoặc hắt hơi. 

• Học sinh được khuyến khích mang theo chai nước. Các trạm đóng chai có thể nạp lại 
phía trên đài phun nước sẽ là phương pháp được ưa thích để nạp lại các chai nước. 

• Nhân viên trông coi của Trường Joplin sẽ khử trùng các khu vực được sử dụng nhiều 
trong ngày bao gồm phòng tắm, vòi phun nước, trạm đổ đầy chai, tay nắm cửa, tay nắm 
lối vào / lối ra, tay vịn, tường, v.v. 

• Sau giờ học, những người trông coi sẽ sử dụng hai sản phẩm đã đăng ký EPA List N khác 
nhau để làm sạch sâu hàng đêm tất cả các khu vực bị chiếm đóng được sử dụng trong 
suốt cả ngày. 

 

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VẬT LÝ ĐƯỢC CẬP NHẬT 
 

• Mục đích là hạn chế tiếp xúc với càng ít học sinh và nhân viên khác càng tốt. Nhân viên 
và học sinh phải cố gắng hết sức để tối đa hóa sự mất tập trung nhiều nhất có thể. 

• Học sinh tiểu học sẽ ở trong các nhóm thuần tập trong lớp học. Những quyết định này 
sẽ được thực hiện vì lợi ích tốt nhất của nhu cầu học tập và xã hội. Sẽ có những trường 
hợp khi học sinh từ các nhóm thuần tập khác nhau ở cùng nhau vì mục đích học tập và 
có thể không thể duy trì khoảng cách vật lý mọi lúc. 

• Bàn và bàn trong lớp học sẽ được đặt cách nhau để tối đa hóa sự xa cách về thể chất. 
Đồ nội thất không thiết yếu và các bề mặt mềm khác như bao đậu sẽ được loại bỏ vì 
mục đích vệ sinh. 

• Biểu đồ chỗ ngồi trong lớp học sẽ được yêu cầu trong các lớp học và trên xe buýt để hạn 
chế tiếp xúc và cho mục đích truy tìm liên hệ kết hợp với sở y tế địa phương (nếu cần). 

• Để ngăn học sinh tụ tập ở hành lang hoặc các khu vực chung, các tòa nhà có thể sẽ chỉ 
mở cửa 30 phút trước giờ bắt đầu để đảm bảo rằng học sinh có thể được giám sát trong 
các không gian riêng khi cần thiết. Các nhân viên sẽ bố trí và giám sát các biện pháp đặc 
biệt để vào các tòa nhà ngoài giờ học bình thường (chẳng hạn như dạy kèm hoặc các 
hoạt động ngoại khóa / ngoại khóa). 

• Bữa trưa sẽ được phục vụ trong nhà ăn và học sinh sẽ được cách xa nhau nhất có thể để 
tránh tiếp xúc gần gũi. Một số trường đã chọn tiếp tục ăn sáng trong lớp học, trong khi 



những trường khác sẽ quay trở lại nhà ăn khi mỗi địa điểm xác định những gì hữu ích 
nhất cho nhu cầu cụ thể của mình. Học sinh có thể ngồi trong các nhóm thuần tập để ăn 
sáng và / hoặc ăn trưa nếu không thể điều chỉnh được thể chất. 

 
HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT MÀN HÌNH 

 

• Cha mẹ nên khám sàng lọc cho trẻ tại nhà trước khi trẻ đến trường. Học sinh có các 
triệu chứng (xem danh sách cập nhật bên dưới) nên ở nhà và phụ huynh nên tham khảo 
ý kiến của các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ. 

• Nhân viên nhà trường nên tự khám sàng lọc tại nhà (xem danh sách cập nhật bên dưới) 
và ở nhà nếu họ bị ốm. 

• Học sinh có thể được kiểm tra trực quan các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh tật khi 
vào trường và / hoặc lớp học. 

• Cập nhật các triệu chứng sàng lọc và danh sách kiểm tra phơi nhiễm: 
o Sốt hoặc ớn lạnh 
o Ho 
o Đau đầu 
o Đau cơ 
o Buồn nôn, nôn mửa hoặc tiêu chảy 
o Mất vị giác hoặc khứu giác mới 
o Mới chảy nước mũi hoặc nghẹt mũi 
o Thở gấp hoặc khó thở 
o Viêm họng 

 

CÁC KHUYẾN NGHỊ CẬP NHẬT VỀ MẶT NẠ 
 

• Học sinh và nhân viên có thể tự nguyện đeo mặt nạ trong các tòa nhà của Học khu 
Joplin, nhưng việc đeo khẩu trang trong các tòa nhà của Học khu Joplin sẽ không bắt 
buộc. 

• Học sinh được khuyến khích che giấu tình huống trong suốt thời gian, chẳng hạn như: 
o Vào tòa nhà cho đến khi ngồi vào lớp 
o Khi các nhóm thuần tập hỗn hợp và không thể duy trì khoảng cách thực tế 
o Khi chuyển đổi giữa các lớp học, cũng như cuối ngày khi ra khỏi tòa nhà 
o Các giai đoạn khác khi sự xa rời về thể chất là một thách thức 

• Nhân viên được khuyến khích che giấu tình huống trong thời gian tiếp xúc gần gũi với 
học sinh và / hoặc đồng nghiệp. 

• Dựa trên lệnh của CDC, tất cả học sinh và nhân viên sẽ đeo khẩu trang trên các phương 
tiện giao thông của trường bất kể tình trạng tiêm chủng. 

• Học sinh và nhân viên được xác định là có liên hệ chặt chẽ và được hướng dẫn cách ly có 
thể ở lại và / hoặc trở lại trường học ngay lập tức, miễn là họ đeo khẩu trang trong tòa 
nhà của Học khu Joplin và không có các triệu chứng liên quan đến Covid . Sau 10 ngày 
(hoặc 5 ngày nếu kết quả xét nghiệm âm tính), cá nhân đó sẽ không còn phải đeo khẩu 
trang trong các tòa nhà của Học khu Joplin. 

 

 



 
 

CẢI TIẾN VENTILATION 
 

• Người lái xe sẽ đảm bảo rằng một cửa sổ phía sau, một cửa sổ mở mui và cửa sổ người 
lái xe sẽ vẫn mở để tạo ra luồng không khí liên tục qua xe buýt khi thời tiết cho phép. 

• Trên toàn quận, chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng các bộ lọc không khí được xếp hạng MERV 
cao nhất để cải thiện chất lượng không khí. 

• Việc điều tra thêm về việc cải thiện chất lượng không khí đang được tiến hành với việc 
đánh giá chất lượng không khí trong nhà của mỗi tòa nhà. Đánh giá sẽ cho phép chúng 
tôi cân nhắc các lựa chọn để cải thiện chất lượng không khí tại các tòa nhà. 

 

CẬP NHẬT TRUY CẬP CỦA KHÁCH THAM QUAN VÀO CÁC TÒA NHÀ 
 

• Du khách sẽ được yêu cầu đi vào bằng lối vào chính và tuân thủ các quy trình an toàn 
của Trường Joplin để kiểm tra và theo dõi khách trong các tòa nhà của quận. Một liên 
kết đăng ký trước sẽ được gửi trước cho phụ huynh muốn tham dự các sự kiện lớn của 
trường diễn ra trong ngày học bình thường. 

• Những du khách không đăng ký trước theo liên kết do trường cung cấp cho các sự kiện 
lớn của trường (tức là các bữa tiệc của lớp) phải mang theo giấy tờ tùy thân có ảnh và 
chờ được kiểm tra trước khi được phép vào tham dự sự kiện. 

• Những hạn chế này sẽ được áp dụng trong ngày học nhưng có thể hơi khác đối với các 
hoạt động buổi tối, các hoạt động này không bắt buộc phải tham gia. 

 

HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG TRONG TRƯỜNG ĐƯỢC CẬP NHẬT 
 

• Các cuộc tụ họp trong trường như hội họp, mít tinh, khiêu vũ, tiệc nghỉ tiểu học, v.v. có 
thể được tổ chức với sự cân bằng về thể chất và đoàn hệ ở mức độ tốt nhất có thể. 

• Học thuật được coi là một thành phần không tự nguyện trong giáo dục của học sinh 
trong khi việc tham gia hoạt động ngoại khóa là tự nguyện. Cách tiếp cận này sẽ thúc 
đẩy việc lập kế hoạch và chuẩn bị cho việc hướng dẫn ngoại khóa / ngoại khóa. 

• Trường Joplin sẽ dựa vào Hiệp hội Hoạt động Trung học Bang Missouri 
(MSHSAA) hướng dẫn về các hoạt động ngoại khóa / ngoại khóa và các cuộc thi. 
 

HỌC KỲ HẠN CHẾ TRUNG GIAN TRONG THỜI GIAN 
 

• Trường Joplin hiểu sự phức tạp liên tục của việc đi học tại chỗ trong COVID-19. Do đó, 
đối với các gia đình chọn hướng dẫn trực tiếp, Học khu chuẩn bị xoay quanh môi trường 
học tập cho con bạn trong thời gian vắng mặt liên tục liên quan đến COVID-19. 

• Trường Joplin sẽ sử dụng các hệ thống hỗ trợ đa tầng để đáp ứng nhu cầu học tập của 
học sinh trong thời gian học trực tiếp bị gián đoạn. 

• Cố vấn học đường, nhân viên xã hội, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần 
có trình độ, nhà tâm lý học học đường, y tá, giáo viên và quản lý sẽ thúc đẩy sức khỏe 
tâm thần tích cực bằng cách giáo dục nhân viên, phụ huynh và học sinh về các triệu 



chứng và trợ giúp đối với các vấn đề sức khỏe tâm thần, năng lực xã hội và cảm xúc và 
khả năng phục hồi . 

• Học khu sẽ đảm bảo một môi trường trường học tích cực, an toàn và sẽ dạy và củng cố 
các hành vi tích cực và việc ra quyết định. Các nhóm giải quyết vấn đề sẽ được sử dụng 
để xác định sớm những học sinh gặp khó khăn để có thể xây dựng và thực hiện một kế 
hoạch can thiệp. Các nhóm ứng xử sẽ được cung cấp để dạy nhân viên cách giải quyết 
các nhu cầu xã hội-tình cảm của học sinh. Nhân viên và học sinh sẽ có quyền truy cập 
vào các nguồn lực cộng đồng bổ sung để giải quyết các nhu cầu liên quan đến sức khỏe 
tâm thần. 

• Nơi ở thích hợp cho trẻ em khuyết tật sẽ được cung cấp thông qua IEP và các kế hoạch 
504. IEP Mẫu G sẽ là một kế hoạch cho những gián đoạn. Đối với việc đóng cửa dài hạn, 
học tập ảo sẽ được sử dụng để cung cấp hướng dẫn chuyên biệt được nêu trong IEP. 

• Trường Joplin sẽ tiếp tục cung cấp nhu cầu dinh dưỡng của học sinh trong bất kỳ thời 
gian gián đoạn nào, hướng dẫn trực tiếp với Grab và Go, các bữa ăn Lái xe cho học sinh 
theo sự miễn trừ trên toàn quốc của USDA đối với Lựa chọn mùa hè liền mạch đến hết 
Năm học 2021-2022 . 

• Các trường học và học khu có thể sử dụng các ngày Phương pháp Hướng dẫn Thay thế 
(AMI) để cung cấp hướng dẫn từ xa (lên đến 36 giờ) khi việc đóng cửa tòa nhà và khu 
học chánh được xác định là cần thiết. Điều này bổ sung cho nhu cầu cá nhân của học 
sinh trong thời gian vắng mặt liên quan đến Covid . 

 

LIÊN HỆ TRACING LÀ GÌ 
 

• Theo dõi tiếp xúc được sử dụng bởi các sở y tế để ngăn chặn sự lây lan của bệnh truyền 
nhiễm. 

• Nói chung, theo dõi tiếp xúc liên quan đến việc xác định những người mắc bệnh truyền 
nhiễm (các trường hợp) và những người mà họ đã tiếp xúc (tiếp xúc) và làm việc với họ 
để ngăn chặn sự lây lan của bệnh. 

• Điều này bao gồm yêu cầu những người có COVID-19 cách ly và những người tiếp xúc 
của họ cách ly tại nhà. 

• Truy tìm vết tiếp xúc là một hoạt động kiểm soát dịch bệnh cốt lõi. Nó đã được sử dụng 
trong nhiều thập kỷ để làm chậm hoặc ngăn chặn sự lây lan của bệnh truyền nhiễm. 

• Hướng dẫn của CDC không yêu cầu các địa chỉ liên hệ, trong bối cảnh trường học, phải 
cách ly khi cả hai bên đều được che mặt đúng cách. Ngoài ra, những cá thể đã được 
tiêm phòng đầy đủ không phải kiểm dịch. 

• Nguồn: Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) 
 

Thông qua một quá trình hợp tác, Trường Joplin sẵn sàng làm việc cùng với các sở y tế địa 
phương để cung cấp thông tin cần thiết khi học sinh hoặc nhân viên có kết quả xét nghiệm 
dương tính với COVID-19. 

• Tiếp xúc gần: Một người nào đó ở gần người bị nhiễm bệnh trong vòng 15 phút tích lũy 
bắt đầu từ 48 giờ hoặc hai ngày trước khi người bị nhiễm bệnh có các triệu chứng hoặc 
xét nghiệm dương tính. 



• Học sinh và nhân viên được xác định là có liên hệ chặt chẽ và được hướng dẫn cách ly có 
thể ở lại và / hoặc trở lại trường học ngay lập tức, miễn là họ đeo khẩu trang trong tòa 
nhà của Học khu Joplin và không có các triệu chứng liên quan đến Covid . Sau 10 ngày 
(hoặc 5 ngày nếu kết quả xét nghiệm âm tính), cá nhân đó sẽ không còn phải đeo khẩu 
trang trong các tòa nhà của Học khu Joplin. 

• Ngoài bối cảnh trường học, những người tiếp xúc gần cần được cách ly theo khuyến cáo 
của bộ y tế địa phương. 

• Hiệu trưởng và giáo viên sẽ làm việc chặt chẽ với các sở y tế địa phương để xác định các 
mối liên hệ chặt chẽ dựa trên việc sắp xếp chỗ ngồi. 

 

NHIỄM KHUẨN COVID-19 
 

• Học sinh hoặc nhân viên có các triệu chứng của COVID-19 khi ở trường sẽ được chuyển 
đến một khu bệnh được chỉ định trong khuôn viên trường học để giảm thiểu sự tiếp xúc 
với những người khác cho đến khi họ về nhà. 

• Nếu Trường học Joplin nhận được thông báo chính thức về việc học sinh hoặc nhân viên 
có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, các liên hệ gần gũi sẽ nhanh chóng 
được xác định. Phụ huynh sẽ được thông báo nếu con họ là một người liên lạc thân 
thiết. 

• Học sinh và nhân viên được xác định là có liên hệ chặt chẽ và được hướng dẫn cách ly có 
thể ở lại và / hoặc trở lại trường học ngay lập tức, miễn là họ đeo khẩu trang trong tòa 
nhà của Học khu Joplin và không có các triệu chứng liên quan đến Covid . Sau 10 ngày 
(hoặc 5 ngày nếu kết quả xét nghiệm âm tính), cá nhân đó sẽ không còn phải đeo khẩu 
trang trong các tòa nhà của Học khu Joplin. 

• Trường Joplin sẽ tiếp tục cung cấp thử nghiệm BinaxNow COVID-19 cho nhân viên có 
triệu chứng. 

• Trường Joplin khuyến khích nhân viên được chủng ngừa để đảm bảo tiếp tục hoạt động 
an toàn và duy trì sức khỏe và sự an toàn của học sinh và nhân viên. 

• Tất cả các cá nhân được khuyến khích tuân theo hướng dẫn của bộ y tế và hợp tác đầy 
đủ để giúp giảm thiểu COVID-19. 

 
 

 
 


