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Hôm nay, tôi muốn đề cập tới sự diễn biến của COVID-19: bao gồm việc WHO tuyên bố đây là đại dịch
toàn cầu, và quyết định tạm dừng các lớp học tại Đại học Laurentian do một ca nhiễm ở khu vực gần
đó. Trong khi Bộ Y tế Ontario vẫn coi nguy cơ bùng dịch là ở mức thấp, tôi đã nhận thấy các mối lo ngại
đang ngày càng gia tăng, và tôi muốn đảm bảo với mọi người rằng Niagara College đã được chuẩn bị
sẵn sàng để ứng phó nếu có nguy cơ bùng dịch ở địa phương.
Như đã chia sẻ qua các cập nhật gần đây, và trang web chuyên dụng, chúng tôi đã luôn tích cực theo
dõi COVID-19 từ cuối Tháng Một, đồng thời cộng tác với các cơ quan y tế ở mọi cấp chính quyền. Chúng
tôi cũng đã lập nên một Đội Quản lý Sự cố (‘Incident Management Team (IMT)’) dưới sự quản lý của
Nguyên Phó Ban Quản lý Dịch vụ Công ty (‘vice president of Corporate Services’): Pam Skinner. Đội đã và
đang họp mặt thường xuyên trong vòng hơn 1 tháng gần đây để cập nhật và áp dụng các khuyến nghị
từ các cơ quan y tế, đánh giá các nguy cơ để luôn có thể bắt đầu công tác đảm bảo an toàn và sức khỏe
cho mọi sinh viên, nhân viên và khách thăm quan trên quy mô toàn trường.
Từ đầu Tháng Hai, chúng tôi đã lắp đặt thêm các trạm nước rửa tay khô (‘hand-sanitizer stations’), các
chiến dịch phổ cập các biện pháp phòng bệnh như cách vệ sinh tay, cách “ho lịch sự” (‘cough entiquette’), và tăng cường công tác vệ sinh - bao gồm việc sử dụng các dung dịch sát khuẩn cấp y tế để vệ
sinh các khu vực sinh hoạt chung tại các cơ sở của trường.
Chúng tôi cũng đã hủy các chuyến công tác và các chuyến du học (‘study trips’) tới các vùng bị ảnh
hưởng đáng kể theo chỉ định của Global Affairs Canada.
Chúng tôi sẽ chia sẻ thêm về các dự định liên quan trong những ngày tới. Trong lúc này, tôi muốn mọi
người cùng làm theo những chỉ dẫn phòng chống bệnh lây nhiễm từ Bộ Y tế:
•

Nghỉ ngơi tại nhà khi bị ốm/sốt, và Chỉ quay lại khi đã khỏe.

•

Rửa tay thường xuyên với xà phòng hoặc nước khử trùng (hand sanitizer).

•

Che miệng khi ho hoặc hắt hơi với giấy vệ sinh, cổ tay hoặc khuỷu tay.

•

Tránh tiếp xúc với người bị ốm.

•

Hạn chế sử dụng chung các vật dụng cá nhân (bàn chải đánh răng, dao, dĩa, …).

•
Vệ sinh và sát trùng (disinfect) các vật dụng cá nhân và các bề mặt thường dùng (surfaces; vd:
bàn, ghế, màn hình điện thoại, …).
Để có thêm thông tin chi tiết, bao gồm các khuyến nghị cho những du khách từ các vùng bị ảnh hưởng,
và các cập nhật từ Bộ Y tế, vui lòng truy cập trang web chuyên dụng cho COVID-19: www.niagaracollege.ca/healthservices/coronavirus/.

