
 
 
Kính gửi cộng đồng SAUSD, 
 
Vào ngày 28 tháng 2, Thống đốc Gavin Newsom thông báo (Lệnh hành pháp N-5-22), tiểu bang sẽ chấm 
dứt yêu cầu đeo khẩu trang trong nhà đối với các trường học trên khắp California sau ngày 11 tháng 3 năm 
2022. Do tỷ lệ trường hợp COVID-19 giảm trong các bệnh viện, đeo khẩu trang sẽ được khuyến khích trong 
các trường học. Thống đốc cho biết, các học khu có thể tạo ra các hướng dẫn về đeo khẩu trang dựa trên 
điều kiện địa phương và tham khảo ý kiến của các cơ quan y tế địa phương. 
 
Chính sách đeo khẩu trang mới cho Học khu Thống nhất Santa Ana 
 
Có hiệu lực vào Thứ Hai, ngày 14 tháng 3 năm 2022, việc đeo khẩu trang trong nhà trên tất cả các trường 
học và địa điểm của Học khu Thống nhất Santa Ana (SAUSD) sẽ chuyển từ bắt buộc sang khuyến khích 
cho tất cả học sinh, nhân viên và thành viên cộng đồng. Sẽ không có sự phân biệt giữa những người đã 
được tiêm chủng và chưa được tiêm chủng trong quy trình mới này của Học khu. Quyết định này sẽ điều 
chỉnh Học khu phù hợp với hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế Công cộng California, và với các học khu khác 
trên toàn Quận Cam. 
 
SAUSD và các chuyên gia y tế địa phương đã xem xét dữ liệu COVID-19 mới nhất của cộng đồng Santa 
Ana, dữ liệu này cho thấy tỷ lệ tích cực giảm đáng kể và nhất quán trong những tuần gần đây. Ngoài ra, tỷ 
lệ tích cực của học sinh và nhân viên được kiểm tra hàng tuần tại các trường học và địa điểm SAUSD thấp 
hơn nhiều so với mức trung bình của cộng đồng, quận và tiểu bang. Tỷ lệ nhập viện tại địa phương hiện 
cũng dưới thềm khuyến nghị. 
 
Điều quan trọng cần lưu ý là các gia đình có thể chọn tiếp tục đeom khẩu trang theo khuyến cáo của tiểu 
bang. Ngoài ra, Học khu sẽ tiếp tục bảo vệ nhữngnhóm học sinh dễ bị tổn thương nhất bằng tất cả các 
nguồn lực sẵn có, bao gồm cả trẻ em không đủ điều kiện tiêm chủng và những trẻ có hệ thống miễn dịch bị 
tổn hại. 
 
Sự an toàn của học sinh, nhân viên và cộng đồng nói chung vẫn là ưu tiên hàng đầu trong SAUSD kể từ khi 
COVID-19 ra đời. Ưu tiên này sẽ tiếp tục khi chúng ta tiến lên trong giai đoạn tiếp theo của đại dịch này. Tất 
cả các quyết định về sức khỏe và an toàn sẽ vẫn dựa trên dữ liệu và được hướng dẫn bởi khoa học. Trong 
khi đó, tất cả học sinh và nhân viên SAUSD vẫn phải đeo khẩu trang trong tất cả các sinh hoạt trong nhà 
đến hết ngày 11 tháng Ba. 
 
Đeo khẩu trang tùy lựa chọn cá nhân 
 
Như đã đề cập trước đây, bất kỳ cá nhân nào cũng có thể tiếp tục đeo khẩu trang tại bất kỳ thời điểm nào tại 
các trường học SAUSD và các địa điểm khác bất kể các nguyên tắc đeo khẩu trang mới nếu các em muốn 
làm như vậy. Học khu sẽ tiếp tục cung cấp khẩu trang theo yêu cầu tại tất cả các địa điểm. 
 
Học khu cũng khuyến khích tất cả các cá nhân lưu tâm đến các lựa chọn cá nhân của những người khác, 
những người có thể đưa ra quyết định về việc đeo khẩu trang dựa trên hoàn cảnh, sở thích hoặc tình trạng 
sức khỏe đặc biệt của họ trong gia đình. 



 

 
Các giao thức an toàn đang diễn ra 
 
Kiểm tra COVID-19 hàng tuần sẽ tiếp tục được cung cấp cho tất cả học sinh và nhân viên theo lịch trình 
thường xuyên cho tất cả các trường học và địa điểm. Ngoài ra, các cơ hội xét nghiệm và tiêm chủng miễn 
phí hàng tuần cho các thành viên cộng đồng sẽ tiếp tục tại các địa điểm được chỉ định của Quận. Kiểm tra 
thường xuyên đối với học sinh, nhân viên và các thành viên cộng đồng vẫn là một trong những công cụ 
hữu hiệu nhất trong đại dịch này. Cuối cùng, Học khu đặc biệt khuyến khích bất kỳ cá nhân nào cảm thấy 
bị bệnh, hoặc có bất kỳ triệu chứng nào liên quan đến COVID-19, xin ở lại nhà cho đến khi khỏi bệnh. 
 
Các câu hỏi liên quan đến việc đeo khẩu trang hoặc các mối quan tâm về an toàn khác có thể được 
chuyển đến Y tá Trường học được Chứng nhận (RN) hoặc Y tá Dạy nghề được Cấp phép (LVN) trong 
khuôn viên trường học. Các gia đình và nhân viên cũng có thể liên lạc với Lực Lượng Đặc Nhiệm SAUSD 
COVID theo số 714-480-5282 hoặc CovidTaskForce@sausd.us 
 
Cảm ơn quý vị một lần nữa vì đã tiếp tục ủng hộ trong hai năm qua. Khả năng của chúng tôi trong việc duy 
trì môi trường học tập an toàn và lành mạnh trong các trường học và luôn giữ mối quan hệ hợp tác chặt 
chẽ với nhân viên, gia đình và cộng đồng. Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp bất kỳ thông tin mới nào khi có. 
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