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Sacred Heart Catholic Primary school has a commitment to the care, safety and wellbeing of children, during the school 
day and outside of school hours. 

 
COVID-19 Cập nhật 6 

Thứ Hai ngày 15 tháng 2 năm 2021 
 
Thân gửi quý phụ huynh, 
 
Thứ Sáu ngày 12 tháng 2, Chính phủ Victoria hôm nay đã công bố các hướng mới để ngăn chặn sự 
lây lan của coronavirus (COVID-19). 
 
Do đó, theo hướng dẫn của Giám đốc Y tế của Victoria, tất cả các trường học ở Victoria sẽ chuyển 
sang giai đoạn học từ xa từ  Thứ Hai ngày 15 tháng 2 đến hết Thứ Tư ngày 17 tháng 2 .  
 
Học sinh sẽ học tập tại nhà từ Thứ Hai ngày 15 tháng 2 đến hết Thứ Tư ngày 17 tháng 2 , 
ngoại trừ những học sinh nằm trong các hạng mục sau: 

● Trẻ em có cha mẹ được coi là những người lao động thiết yếu như được liệt kê, không thể 
làm việc tại nhà và không thể thực hiện các thỏa thuận giám sát nào khác 

● Trẻ em dễ bị tổn thương, bao gồm cả trẻ em được chăm sóc ngoài gia đình, trẻ em được 
Bảo vệ Trẻ em và / hoặc Dịch vụ Gia đình coi là có nguy cơ bị tổn hại. 

Vui lòng gửi email cho Cô Bolkunowicz nếu quý vị cần đến giám sát tại chỗ cho con mình 
krystyna.b@shstalbans.catholic.edu.au 
 
Những học sinh có thể đến trường học sẽ được nhân viên nhà trường giám sát nhưng vẫn sẽ tuân 
theo chương trình dạy và học do giáo viên cung cấp. 
 
Ngoài sự bùng phát tại 'Khách sạn Holiday Inn' ở sân bay, các địa điểm sau đã được thêm vào 
Trang web của DHHS ngày hôm nay: 
https://www.dhhs.vic.gov.au/case-locations-and-outbreaks-covid-19 

● Oak Park Sports and Aquatic Centre, Pascoe Vale 
● Elite Swimming Pascoe Vale, Pascoe Vale 
● Woolworths Broadmeadows Central, Broadmeadows 
● Ferguson Plarre Bakehouses, Broadmeadows 
● Queen Victoria Market, Melbourne 
● Yarra Trams - No. 11 and No. 58, Melbourne 

 
Truy cập  trang web để biết thông tin về những nơi  xét nghiệm gần nhất. Hiện tại có thể xét nghiệm 
tại:  

● Đại học Victoria (Cơ sở St Albans), Công viên ngoài trời, Cơ sở St Albans, Đường 
McKechnie, St Albans 3021 

● Trẻ em có thể được kiểm tra tại các phòng khám hô hấp của bệnh viện và phòng khám hô 
hấp GP hoặc Bệnh viện Nhi đồng Hoàng gia, Parkville. 

 
COVID-19 Các triệu chứng bao gồm: 

● sốt, ớn lạnh hoặc đổ mồ hôi, ho, đau họng, khó thở, chảy nước mũi và mất hoặc thay đổi 
khứu giác hoặc vị giác. 

 
Mong mọi người hãy bảo trọng. 
Dianne Blake 
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