Như quý vị đã biết, trường Trung học Cabramatta đã đóng cửa vào cuối tuần do một
học sinh có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.
Trường đã được làm vệ sinh sạch sẽ hoàn toàn và sẽ trở lại hoạt động bình thường
vào ngày thứ Hai 2/11/2020. Các kỳ thi HSC sẽ tiếp tục theo lịch trình.
Bộ Giáo dục NSW và Bộ Y tế NSW đã phối hợp chặt chẽ để đảm bảo duy trì sức
khỏe và sự an toàn của tất cả học sinh và nhân viên trong trường. Điều đó bao gồm
việc xác định những người tiếp xúc gần với học sinh bị nhiễm bệnh và liên lạc trực
tiếp với họ để yêu cầu họ tự cách ly.
Các học sinh và giáo viên được xác định là có tiếp xúc gần với học sinh bị nhiễm
bệnh đã được thông báo về yêu cầu phải tự cách ly trong thời gian quy định và không
trở lại trường cho đến khi thời gian cách ly này kết thúc.
Nhà trường sẽ thận trọng trong việc thực hiện các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn,
bao gồm làm vệ sinh trường lớp hàng ngày theo quy định, khuyến khích việc giữ
gìn vệ sinh cá nhân và tiếp tục cung cấp nước rửa tay có chất sát trùng cho nhân viên
và học sinh sử dụng khi ở trường.
Sự an toàn và sức khoẻ của học sinh luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Do đó,
chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ và tuân theo lời khuyên của Bộ Y tế NSW để
đảm bảo an toàn sức khoẻ cho học sinh và nhân viên nhà trường.
Thông tin thêm về COVID-19 có sẵn trên trang mạng của Bộ Y tế NSW.
Thông tin thêm về cách ứng phó với COVID-19 của Bộ Giáo dục NSW được đăng
trên trang mạng https://education.nsw.gov.au/covid-19
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