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COVID-19 Cập nhật 7 

Thứ 4 ngày 17 tháng 2 năm 2021 
 
Gửi quý phụ huynh, 

Hôm nay Chính phủ Victoria thông báo rằng các trường học có thể mở cửa vào ngày mai. Cảm ơn 
quý vị vì đã hỗ trợ nhà trường trong ba ngày qua. Chúng tôi rất vui mừng được chào đón tất cả các 
học sinh trở lại vào ngày mai.  Học sinh cần phải mang tất cả các thiết bị và dụng cụ học tập trở 
lại trường vào ngày mai. 

Chúng tôi sẽ tiếp tục cảnh giác với các biện pháp phòng ngừa an toàn COVID tại Sacred Heart. 

Chúng tôi yêu cầu tất cả các bậc cha mẹ hoặc người chăm sóc khi đưa và rước học sinh cần phải: 

● Đeo khẩu trang khi vào trường 
● Đeo khẩu trang ở cổng, nếu không duy trì được khoảng cách vật lý 1,5m 
● Giữ cách xa các bậc cha mẹ khác 1,5 mét 

Điều quan trọng là chúng ta phải tuân theo các quy định của chính phủ -  Danh sách đầy đủ các hạn 
chế 

Việc tuân theo các quy định này giúp mọi người được an toàn và giữ cho trường học của chúng ta 
luôn mở cửa. 

Các triệu chứng COVID-19 bao gồm:  

● sốt hoặc nhiệt độ trên 37.5,  
● ớn lạnh hoặc đổ mồ hôi,  
● ho,  
● đau họng,  
● khó thở,  
● chảy nước mũi và  
● mất hoặc thay đổi khứu giác hoặc vị giác. 

 
Nếu học sinh có bất kỳ triệu chứng nào trong số này, học sinh phải ở nhà và đi xét nghiệm. 

Tiếp tục kiểm tra các nguồn tiếp xúc được được cập nhật trên trang DHHS: 
https://www.dhhs.vic.gov.au/case-locations-and-outbreaks-covid-19  

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 (St Albans), chỗ đậu xe ngoài trời, Đường McKechnie, St Albans 3021  

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

Mọi người hãy giữ an toàn, 

Dianne Blake 
Hiệu trưởng 

 

https://www.premier.vic.gov.au/sites/default/files/2021-02/210217%20-%20Full%20list%20of%20restrictions.pdf
https://www.premier.vic.gov.au/sites/default/files/2021-02/210217%20-%20Full%20list%20of%20restrictions.pdf
https://www.dhhs.vic.gov.au/case-locations-and-outbreaks-covid-19
https://www.dhhs.vic.gov.au/where-get-tested-covid-19

