Cập nhật về COVID-19 từ Pam Skinner
Từ: Pam Skinner, Nguyên Phó Chủ Tịch, Ban Quản lý Dịch vụ Công ty
*6.59AM, Thứ Sáu, ngày 13 Tháng Ba, 2020
Tiếp tục với thông báo tới toàn trường của Chủ tịch Sean Kennedy, tôi xin cập nhật những thông tin liên
quan tới COVID-19 và hoạt động của nhà trường.
Với tình hình tiến triển của COVID-19, trường đã luôn cố gắng đảm bảo an toàn sức khỏe cho mọi sinh
viên, nhân viên và những người chung quanh, với các vấn đề liên quan sau đây.
Đi lại
Mọi chuyến đi của trường tới các nước bị ảnh hưởng đều đã được hủy. Các chuyến đi khác đều được
xem xét kĩ lưỡng, và Nguyên Phó Chủ Tịch sẽ xem xét các ngoại lệ tùy theo từng trường hợp cụ thể.
Kế hoạch dự phòng/Hoàn thành kỳ học
Trong khi các lớp học vẫn chưa bị ảnh hưởng (*), các kế hoạch dự phòng đã đang được bàn luận trong
từng bộ phận chuyên ngành để đảm bảo các sinh viên có thể hoàn thành kỳ học nếu có nguy cơ từ các
diễn biến hiện tại.
Xin lưu ý: thông báo đóng cửa trường học của Bộ Giáo dục Ontario chỉ áp dụng cho các trường tiểu học
và trung học cơ sở “công lập” (‘publicly funded elementary and secondary schools’).
Các sự kiện tại trường
‘Spring Open House’ (dự định tổ chức vào ngày 28 Tháng Ba) đã được hủy. Mọi sự kiện khác nằm ngoài
mục đích phục vụ các chương trình học (‘outside of core academic operations’) và các sự kiện quảng bá
trường cũng sẽ được xem xét kĩ lưỡng tùy theo từng trường hợp, theo khuyến nghị từ Bộ Y tế Canada,
nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho mọi sinh viên, nhân viên và người chung quanh. Các cập nhật của
các sự kiên cụ thể sẽ được thông báo ngay khi có thể.
Tổ chức môi trường học an toàn
Tiếp tục làm việc với các cơ quan y tế ở các cấp chính quyền, chúng tôi đã và đang thích ứng với những
chỉ dẫn và khuyến nghị được đưa ra với tình hình tại trường. Trong hơn 1 tháng qua 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 sẽ tiếp tục áp dụng những bước cần thiết để đảm bào an toàn & sức khỏe cho
mọi cá nhân trong cộng đồng trường.

Xin nhớ, chúng ta đều có trách nhiệm làm theo các khuyến nghị từ các cơ sở y tế nhằm phòng chống sự lây
nhiễm của COVID-19, cụ thể như sau:
• 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, …).
•V
 ệ sinh và sát trùng (‘disinfect’) các vật dụng cá nhân và các bề mặt thường dùng (surfaces; vd: bàn, ghế,
màn hình điện thoại, …).s
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/.

