
Tôi phải liên hệ với ai để được giúp giải đáp thắc mắc hoặc để báo cáo  
một trường hợp COVID-19?
Nhóm Báo cáo COVID-19.

Điện thoại - 971-722-1919

Email - covidreporting@pcc.edu

 

Điều gì xảy ra khi tôi được báo là đừng đến lớp?
Quá trình tự kiểm tra sẽ cho bạn biết để liên hệ với nhóm Báo cáo COVID-19. Sau đó, nhóm Báo cáo COVID-19  
sẽ gửi cho bạn một số thông tin tiếp theo và các bước kế tiếp qua email.

 

Nhóm Báo cáo COVID-19 sẽ nói với giáo viên của tôi rằng tôi đã được yêu cầu đừng đến 
lớp hoặc phải cách ly không?
Có. Các giáo viên có thể thấy mọi học sinh đã hoàn tất quá trình tự kiểm tra của mình và bất kỳ thông báo nào 
được đưa ra.  Vui lòng nhớ thông báo cho giáo viên của bạn rằng bạn không thể tham gia lớp học.

 

Còn bài tập trong lớp của tôi nếu tôi phải cách ly thì sao?
Điều này phụ thuộc vào những lớp bạn đang học. Giáo viên của bạn sẽ làm việc với bạn để giúp đảm bảo bạn có 
thể tiếp tục học hỏi nếu bạn có thể làm được như vậy.

 

Tôi phải làm gì khi có người khác bị ốm trong lớp?
Giáo viên của bạn sẽ liên hệ với nhóm Báo cáo COVID-19 để cung cấp cho họ thông tin và hướng dẫn bổ sung. Tùy 
thuộc vào những gì đã xảy ra, nhóm của chúng tôi có thể liên hệ với bạn.  Hãy cho giáo viên của bạn biết nếu bạn 
không thể tập trung đầu óc sau khi sự kiện xảy ra.

Tại sao một số người trong lớp của tôi nhận được thông báo về việc bị phơi nhiễm, 
nhưng tôi hoặc những người khác thì không?
Thông báo dựa trên mức độ tiếp xúc của bạn với người đó hoặc nếu bạn đã ở có mặt tại địa điểm nơi việc đó  
xảy ra. Ví dụ: nếu bạn không có mặt trong lớp vào ngày việc đó xảy ra, bạn sẽ không nhận được thông báo.

Báo cáo bị Phơi nhiễm COVID-19

pcc.edu/coronavirus/Hoàn tất việc tự kiểm 
tra hàng ngày của bạn


