
Thư của Giám Đốc Y Tế Cộng Đồng - Tiểu Bang Nam Úc 
 
Quý Phụ Huynh/ Người Giám Hộ thân mến, 
Tôi hy vọng rằng quý vị đã có cơ hội để dành thời gian vui vẻ cùng các con trong kỳ nghỉ vừa qua. 
 
Đại dịch COVID-19 đang và sẽ tiếp tục là mối lo cho quý phụ huynh và người giám hộ vì sự tàn phá 
khốc liệt của nó trên  toàn thế giới. Điều đáng nói ở đây là, trường học là một phần tối quan trọng 
cho đời sống của trẻ. Trường học cung cấp sự ổn định, cảm nhận về thành quả và là một môi 
trường học tập dồi dào cho mọi đứa trẻ. Điều này đặc biệt quan trọng đang khi mà rất nhiều trẻ 
em và người trẻ đang cảm thấy những căng thẳng về COVID-19 cùng những mối lo về những gì 
đang ở tương lai phía trước. 
Chúng ta đã rất may mắn khi ở tiểu bang Nam Úc hiện tại có con số ca dương tính rất thấp. Đây là 
kết quả của việc đóng cửa ranh giới toàn quốc và của tiểu bang, có các tiến trình kiểm dịch hiệu 
quả, có rất nhiều người trong cộng đồng chúng ta đã không ngần ngại đi thử nghiệm và từng 
người trong quý vị đã giảm việc đi lại, thực hành giữ khoảng cách xã hội và giữ vệ sinh tốt. Hãy tiếp 
tục giữ những điều đó, chúng ta đã làm rất tốt, nhưng vẫn còn một quãng đường dài để đi trước 
khi chúng ta có thể nói tất cả đều đã qua. Cám ơn quý vị và gia đình quý vị về tất cả những gì mọi 
người đã làm. 
Công việc của tôi là đảm bảo rằng cộng đồng Nam Úc được khoẻ mạnh và không có dịch bệnh. 
Cùng với các Giám Đốc Y Tế ở các Tiểu Bang và các Vùng Lãnh Thổ, tôi đã cân nhắc những ưu và 
nhược điểm của việc cho học sinh đến trường. 
 
Với mức độ rất thấp của các ca nhiễm COVID-19 tại Nam Úc cùng với các chiến lược về y tế của 
Tiểu bang, tôi mạnh mẽ tin rằng các trường trong tiểu bang không cần phải đóng cửa, tại thời 
điểm này. Ngay cả khi chúng ta đã có tỷ lệ nhiễm bệnh cao hơn tại Nam Úc, chỉ có 2% các trường 
hợp bị nhiễm là các em học sinh, tất cả những trường hợp này đều chỉ bị nhẹ và đã hoàn toàn 
phục hồi. Tôi khuyến khích các gia đình nên cảm thấy thoải mái và an toàn về việc cho con em đến 
trường. 
Tuy nhiên, nếu con của quý vị có vấn đề về sức khoẻ mãn tính hoặc có hệ thống miễn dịch không 
tốt lắm, quý vị có thể tham khảo ý kiến của bác sĩ gia đình hoặc bác sĩ nhi khi quyết định cho con 
trở lại trường. 
 
Tôi đã làm việc một cách chặt chẽ với các Sở Giáo Dục, các Trường Công Giáo và Hiệp hội các 
Trường Tư để chắc chắn rằng các trường đảm bảo về sự an toàn nhất có thể cho mọi người. Điều 
này bao gồm việc tăng cường làm sạch, đảm bảo có xà phòng, chất khử trùng, và các giấy vệ sinh 
cho tất cả học sinh và nhân viên, có các kế hoạch để giữ khoảng cách xã hội, không hội họp đông 
người tại trường và -dạy trẻ -ngay cả ở lớp nhỏ nhất, để biết tránh không gây lan truyền vi khuẩn. 
 
Trước khi học kỳ này bắt đầu, chúng tôi đã có kế hoạch rõ ràng nếu phải đóng cửa tối thiểu 24 
tiếng. Nếu học sinh có các triệu chứng của cảm lạnh hoặc sốt, hãy cho các em ở nhà cho đến khi 
khoẻ hẳn, đồng thời hãy cho các em đi thử nghiệm COVID-19. 
 
Tôi chúc quý vị và con em của quý vị mọi điều tốt nhất cho sức khoẻ và giáo dục trong Học Kỳ 2. 
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