
Học khu North Clackamas 
Các Hoạt động Thể thao ở Trường Trung học Phổ thông

HƯỚNG DẪN MỞ CỬA TRỞ LẠI DÀNH CHO CÁC CƠ SỞ THỂ THAO

GIỚI THIỆU
Học khu North Clackamas cam kết đảm bảo sự an toàn và vui khỏe của tất cả học
sinh, gia đình và nhân viên của chúng tôi. Chúng tôi nhận thấy những khó khăn mà
chúng tôi phải đối mặt trong việc giải quyết các yêu cầu liên tục về sức khỏe liên
quan đến đại dịch và chúng tôi rất trân trọng sự cam kết của quý vị về việc thực hiện
các hành động nhằm hạn chế sự lây lan của virus. Chúng tôi hy vọng những nỗ lực
này sẽ cho phép chúng tôi thấy một hướng đi tích cực đối với tình trạng mở cửa của
chúng tôi.

Học khu North Clackamas có lịch sử phong phú trong việc hỗ trợ các hoạt động và
môn thể thao, đồng thời chúng tôi nhận thấy những hoạt động này là một phần có
ích trong việc giáo dục các học sinh của mình. Do đó, chúng tôi đã xây dựng những
kế hoạch cho phép học sinh tham gia các hoạt động ngoài trời; vào thời điểm này,
các cơ sở trong nhà sẽ không được sử dụng. Các yêu cầu sau đây được thiết kế để
cho phép sự phát triển liên tục của chương trình thể thao trong khoảng thời gian bất
ngờ này. Chúng tôi yêu cầu phụ huynh đọc kỹ các thông tin sau đây và đảm bảo con
quý vị hiểu rõ trách nhiệm của mình.

Các giai đoạn mở cửa và hướng dẫn sức khỏe liên quan tiếp tục được điều chỉnh khi
tỷ lệ nhiễm COVID-19 thay đổi. Học khu North Clackamas (NCSD) sẽ tiếp tục phối hợp
với các chỉ thị từ Thống đốc, Hiệp hội Hoạt động Trường học Oregon (OSAA), và Hội
đồng Giáo dục NCSD để tuân thủ bất kỳ và tất cả các lệnh và/hoặc khuyến nghị của
tiểu bang về việc mở cửa các chương trình thể thao. Ngoài ra, các cân nhắc áp dụng
cho các cơ sở và nguồn tài nguyên của mỗi trường phải được xem xét trong việc lập
kế hoạch. Tất cả học sinh, thành viên gia đình và nhân viên sẽ được yêu cầu tuân thủ
các hướng dẫn và tuân theo các quy tắc do Học khu quy định trong từng giai đoạn.

Mùa Một



THÔNG TIN CHUNG
Nhân viên huấn luyện của NCSD sẽ được đào tạo đúng cách và phụ huynh sẽ được thông báo về tất cả
các thông tin chi tiết và thông tin của chương trình. Các huấn luyện viên sẽ được yêu cầu gửi một kế hoạch
để được phê duyệt trước khi bắt đầu bất kỳ hoạt động trực tiếp nào.

Các buổi tập luyện và đào tạo sẽ chỉ diễn ra trong khuôn viên của NCSD, ngoại trừ hoạt động chơi golf và
chạy việt dã, và sẽ CHỈ được cung cấp cho học sinh của NCSD. Các khách tới trường, phụ huynh hoặc bạn
bè không thể tham dự hoặc xem các buổi tập luyện.

Sàng lọc Sức khỏe Hàng ngày là quy trình bắt buộc đối với tất cả Nhân viên Huấn luyện và Học sinh-Vận
động viên.

Các thủ tục Giới hạn về Tụ tập/Giãn cách Xã hội: Trong Giai đoạn Một, số lượng vận động viên/huấn luyện
viên tối đa trên mỗi sân là 50 người.

Trong nhóm 50 người:

Các nhóm sẽ gồm không quá 10 học sinh mỗi nhóm.  
Trong Mùa Một, mỗi vận động viên học sinh chỉ có thể tham gia một môn thể thao.
Huấn luyện viên chỉ có thể được điều chỉnh khi được AD chấp thuận.
Huấn luyện viên hoặc nhân viên không thể tương tác với nhiều hơn hai nhóm trong một ngày nhất
định và bốn nhóm trong một tuần.

Luôn đảm bảo duy trì khoảng cách giãn cách xã hội tối thiểu 6 feet giữa mỗi vận động viên và huấn luyện
viên.

Thiết lập lối đi an toàn, luồng giao thông một chiều với các điểm tại lối vào và lối ra được đánh dấu, bố trí so
le thời gian bắt đầu và kết thúc để tạo điều kiện thuận lợi cho việc duy trì giãn cách xã hội.

Khăn lau khử trùng, dung dịch rửa tay diệt khuẩn và khăn giấy sẽ có sẵn tại tất cả các địa điểm/khu vực tập
luyện.

Một vận động viên sẽ được phép sử dụng phòng vệ sinh tại một thời điểm để đảm bảo quy định giãn cách
xã hội tối thiểu 6 feet.

Yêu cầu rửa tay (trong 20 giây) trước, trong và sau tất cả các buổi tập luyện.

Lịch làm sạch/nhật ký giám sát đầy đủ sẽ được lập và thực hiện cho TẤT CẢ các cở sở vật chất và thiết bị
thể thao được sử dụng trong Giai đoạn Một.

Sử dụng các biển báo và dải băng về giãn cách xã hội trong các cơ sở để củng cố việc phải luôn cách nhau
ít nhất 6 feet cho TẤT CẢ huấn luyện viên và người chơi.

Đóng cửa phòng thay đồ, phòng tập luyện, phòng tập tạ cho đến khi có thông báo mới.

KHÔNG dùng chung thiết bị thể thao (khăn, quần áo, giày, hoặc thiết bị cá nhân) giữa các vận động viên
hoặc nhân viên huấn luyện. Các trái bóng chỉ được dùng chung khi được yêu cầu đối với một hoạt động, chỉ
dùng chung giữa các thành viên trong nhóm và được khử trùng trước và sau khi sử dụng.

Để biết thêm thông tin về lịch trình mùa giải 2020-2021 cho từng môn thể thao, vui lòng tham khảo
OSAA.org.



SÀNG LỌC SỨC KHỎE HÀNG NGÀY
Yêu cầu đánh giá sàng lọc triệu chứng và kiểm tra nhiệt độ HÀNG NGÀY khi đi vào khuôn viên
trường. Sau khi hoàn thành sàng lọc sức khỏe cho vận động viên học sinh, học sinh sẽ sử dụng
dung dịch rửa tay diệt khuẩn trước khi vào khu thể thao.

Những học sinh tham gia một hoạt động sau khi được tiến hành kiểm tra nhiệt độ cho nhóm của
mình sẽ KHÔNG được phép ở lại tại chỗ. Các vận động viên phải có mặt đúng giờ.

Tất cả huấn luyện viên và học sinh sẽ được sàng lọc các dấu hiệu/triệu chứng của COVID-19 trước
khi tập luyện bao gồm kiểm tra nhiệt độ. Học sinh có nhiệt độ từ 100.4 trở lên sẽ phải về nhà. Học
sinh phải ở nhà trong 24 giờ sau khi hết sốt (không dùng đến thuốc hạ sốt).

Học sinh nên ở nhà nếu các em hoặc bất kỳ người nào trong hộ gia đình hoặc không gian sinh hoạt
cộng đồng của mình có bất kỳ triệu chứng COVID-19 nào như sốt hoặc ớn lạnh, ho, thở gấp
và/hoặc khó thở. Học sinh không nên tham gia các hoạt động thể thao nếu các em ở gần một người
mắc COVID-19. Học sinh nên tự cách ly kiểm dịch ít nhất mười bốn ngày.

Các câu trả lời cho các câu hỏi sàng lọc sẽ được ghi lại và lưu trữ cho mục đích tìm kiếm những
người tiếp xúc nếu xảy ra tình trạng nhiễm COVID-19. Nếu một học sinh hoặc huấn luyện viên có
kết quả dương tính với COVID-19, nhật ký sức khỏe và tên của các thành viên trong nhóm của họ
sẽ được cung cấp cho cơ quan y tế công cộng địa phương. 

Bất kỳ vận động viên nào có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 đều không được trở lại
tham gia hoạt động thể chất trong ít nhất 10 ngày SAU KHI triệu chứng đầu tiên xuất hiện và ÍT
NHẤT 24 giờ không còn bị sốt (mà không dùng đến thuốc hạ sốt), VÀ phải được bác sĩ chăm sóc
chính của họ xác nhận được tham gia.

Cơ quan y tế công cộng địa phương sẽ liên hệ để bắt đầu tìm kiếm những người tiếp xúc và đề nghị
xét nghiệm thêm và bất kỳ nhu cầu kiểm dịch nào.

Trong trường hợp các vận động viên tham gia các buổi tập luyện mắc COVID-19, việc tập luyện sẽ
bị tạm dừng trong khi trường học tham khảo ý kiến của cơ quan y tế công cộng địa phương để thảo
luận về thời gian và thủ tục trước khi bắt đầu lại các buổi tập.

     Các hướng dẫn của OSAA liên quan đến các vận động viên có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19:

Các học sinh có nguy cơ cao hoặc các học sinh sống với những người có nguy cơ cao nên cân
nhắc không tham gia các hoạt động này. Những người này có thể bao gồm, nhưng không chỉ gồm,
người bị bệnh hen từ vừa đến nặng, bệnh tim nặng, bệnh tiểu đường, bị suy giảm miễn dịch, sử
dụng các loại thuốc làm suy yếu hệ miễn dịch và/hoặc béo phì nghiêm trọng.

NCSD có quyền điều chỉnh hoặc sửa đổi thời gian và việc tham gia vào bất kỳ buổi tập luyện, buổi
đào tạo hoặc hoạt động nào.



CÁC CƠ SỞ/THIẾT BỊ

Khăn lau khử trùng, dung dịch rửa tay diệt khuẩn và khăn giấy sẽ có sẵn tại tất cả các địa
điểm/khu vực tập luyện.

Làm sạch Cơ sở/Thiết bị: Tất cả các cơ sở vật chất, thiết bị thể thao và bề mặt cứng sẽ được khử
trùng và làm vệ sinh trước, trong và sau các lượt sử dụng của mỗi cá nhân và các buổi tập luyện
theo nhóm. Ví dụ về bề mặt cứng bao gồm nhưng không chỉ gồm bàn, ghế, dụng cụ viết, sổ ghi
chép đăng ký, v.v.

Làm sạch Phòng vệ sinh: Thực hiện vệ sinh và khử trùng kỹ trước buổi tập đầu tiên và vào cuối
ngày. Phòng vệ sinh sẽ được khử trùng giữa các buổi tập luyện theo nhóm. Yêu cầu nhật ký theo
dõi và danh sách kiểm tra tại chỗ. 

Quyền vào các sân bãi nên được giới hạn trong các không gian thiết yếu và không sử dụng các
khán đài nhỏ có mái che, các khu vực dành cho phóng viên, v.v.

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC HUẤN LUYỆN VIÊN
Huấn luyện viên sẽ hoàn thành tất cả các khóa đào tạo và yêu cầu; tham gia vào các hoạt động
cũng như hiểu biết và đồng ý thực hiện các yêu cầu và các quy trình an toàn. Hành động không
tuân thủ tất cả các quy tắc và quy định sẽ dẫn đến việc bị sa thải khỏi cơ sở, đình chỉ và/hoặc đuổi
việc ngay lập tức. Ngoài ra, toàn bộ nhóm các vận động viên sẽ phải tạm ngừng các hoạt động cho
đến khi có thông báo mới.

Huấn luyện viên phải đeo khẩu trang mọi lúc.

Huấn luyện viên phải duy trì khoảng cách ít nhất sáu feet với các vận động viên và với nhau (ngoại
trừ việc đánh giá chấn thương hoặc kiểm soát nguy cơ.)

Huấn luyện viên sẽ phải rửa tay trước khi vào cơ sở, trong khi tập luyện và khi rời khỏi cơ sở.

Huấn luyện viên sẽ phải tuân thủ TẤT CẢ các yêu cầu vệ sinh và khử trùng trong việc sử dụng các
cơ sở vật chất và thiết bị.

Không được phép tiếp xúc thân thể. Không bắt tay, đập tay, ôm hoặc bất kỳ hành động tiếp xúc
thân thể nào khác. Huấn luyện viên sẽ không được phép sử dụng còi, micro hoặc còi hơi.

Huấn luyện viên sẽ không được phép phát bất kỳ bản nhạc nào trên sân. Khi được yêu cầu thực
hiện một hoạt động (khiêu vũ, cổ vũ), huấn luyện viên phải có sự chấp thuận từ giám đốc thể thao
trước.



Huấn luyện viên sẽ được yêu cầu thiết lập một trạm kiểm tra 30 phút trước khi tập luyện/đào tạo để
tránh phải xếp hàng. Trạm kiểm tra sẽ bao gồm: Mẫu Theo dõi COVID-19 dành cho Vận động
viên/Huấn luyện viên, 6 điểm đánh dấu khoảng 6 feet ở phía trước bàn, nhiệt kế, bút, khăn lau khử
trùng và nước rửa tay diệt khuẩn.

Sau khi tất cả các vận động viên đã rời khỏi cơ sở, huấn luyện viên sẽ làm sạch tất cả các không
gian và thiết bị theo quy trình đào tạo của Học khu.

Các huấn luyện viên sẽ không được phép vào phòng thay đồ hoặc phòng tập luyện.

Không được phép tổ chức các cuộc họp nhóm hoặc xem phim nào trong khuôn viên trường - hoạt
động này phải được thực hiện thông qua các cuộc họp qua công cụ ảo.

TRÁCH NHIỆM CỦA GIÁM SÁT VIÊN GIÃN CÁCH XÃ HỘI

Hãy có mặt tại chỗ khi nhân viên khác có mặt.

Xác định địa điểm cách ly tại chỗ để học sinh hoặc nhân viên có thể tự cách ly nếu xuất hiện các
triệu chứng trong quá trình tập luyện. Các khu vực cách ly phải được thông thoáng và sử dụng
được ghế ngồi, điện thoại và lối ra.

Thiết lập và hỗ trợ trong việc thực thi các hướng dẫn giãn cách xã hội cần thiết cho địa điểm cụ thể
của họ.

Đảm bảo sử dụng khẩu trang phù hợp bao gồm duy trì việc che kín miệng và mũi.

Liên hệ với quản trị viên về bất kỳ mối quan ngại nào và yêu cầu bất kỳ đòi hỏi hỗ trợ nào tại địa
điểm.

Quản lý số lượng người tham gia để luôn duy trì thực hiện các quy tắc về giãn cách xã hội. KHÔNG
được phép có khán giả.

Đảm bảo hoàn thành thủ tục giấy tờ cho mục đích truy tìm và nộp cho giám đốc thể thao. Khử trùng
nhà vệ sinh định kỳ trong suốt lịch trình hoạt động.

Ghi nhãn rõ ràng cho một lối vào và một lối ra.

Đảm bảo các phòng vệ sinh duy trì giới hạn sử dụng một lần.

Chuẩn bị sẵn nước rửa tay diệt khuẩn và các vật dụng làm sạch khác.



CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
Q1: Chi phí tham gia mùa 1 là bao nhiêu?
A: Tất cả các vận động viên học sinh sẽ được MIỄN PHÍ tham gia mùa 1.

Q2: Các phương tiện vận chuyển có được cung cấp để tham gia đào tạo và rèn luyện không?
A: Không. Phương tiện vận chuyển sẽ không được cung cấp.

Q3: Nếu con tôi đăng ký, con tôi có bắt buộc phải tham gia không?
A: Chúng tôi khuyến khích các vận động viên tham gia tất cả các hoạt động và việc tập luyện nhưng
chúng tôi hiểu rằng việc này có thể không thực hiện được. Việc tham gia các buổi đào tạo và rèn luyện
mùa 1 là không bắt buộc. Chúng tôi khuyến khích học sinh-vận động viên trao đổi với huấn luyện viên
về dự định tham gia của mình trong mùa giải không bắt buộc này.

Q4: Các huấn luyện viên có chọn các đội Varsity (Chuyên nghiệp), JV (Cấp trung) và Freshmen
(Không chuyên) của mình trong Mùa 1 không?
A: Không. Các chương trình sẽ không chọn/chỉ định các đội trong Mùa 1. Tập trung vào việc đào tạo
và phát triển kỹ năng. Trong trường hợp chúng tôi trở lại học tập trực tiếp và các cuộc thi được lên
lịch, các chương trình có thể phân nhóm các vận động viên theo trình độ khả năng để cân bằng cạnh
tranh. Mùa 1 sẽ không quyết định sự bố trí các đội trong mùa 2, 3 hoặc 4.

Q5: Những biện pháp phòng ngừa nào sẽ được tuân theo để giảm thiểu nguy cơ phơi nhiễm COVID-
19?
A: Tất cả các hướng dẫn của Sở Giáo dục Oregon, OSAA và Cơ quan Quản lý Y tế Oregon sẽ được
tuân thủ trong quá trình tham gia. Điều này bao gồm thực hiện giãn cách xã hội và đeo khẩu trang khi
cần thiết, kể cả trong hoạt động thể thao.

Q6: Các buổi tập luyện sẽ diễn ra khi nào?
A: Tất cả các buổi tập luyện phải diễn ra ngoài giờ học của học sinh. Các chương trình cá nhân sẽ
thông báo lịch trình với các vận động viên và gia đình trước khi bắt đầu.

Q7: Có các yêu cầu về điều kiện hội đủ trong mùa 1 không?
A: Không, tuy nhiên, trường học và huấn luyện viên có nghĩa vụ hỗ trợ thành tích học tập của học sinh
như một ưu tiên cho cả điều kiện hội đủ để thi đấu và thành công chung nhằm chuẩn bị cho một tương
lai khỏe mạnh.

Q8: Có được phép tổ chức các cuộc thi liên trường với các trường khác không?
A: Không được tổ chức trong Mùa 1.

Q9: Các vận động viên có cần đăng ký qua FamilyID cho Mùa 1 không?
A: Có, và OSAA yêu cầu quý vị phải nộp mẫu giấy khám sức khỏe trước khi tham gia. 



Mỗi học sinh/gia đình phải hoàn thành và ký tên vào Bản Miễn trừ Trách nhiệm và Giữ Vô hại đối với các Bệnh Truyền nhiễm
Bao gồm COVID-19 trước khi tiếp xúc trực tiếp.

Các vận động viên sẽ kiểm tra và hoàn tất quá trình sàng lọc mỗi ngày. Các học sinh đến muộn không được tham gia và phải
quay trở lại vào ngày tập luyện tiếp theo.

Các vận động viên sẽ phải rửa tay kỹ lưỡng trước khi vào cơ sở, trong khi tập luyện và khi ra khỏi cơ
sở. Học sinh được khuyến khích mang theo chất khử trùng của mình để sử dụng trong suốt thời gian tham gia các hoạt động.

Tất cả học sinh phải đeo khẩu trang mọi lúc; khẩu trang phải luôn che kín miệng và mũi. Không được phép sử dụng các tấm
chắn mặt bằng nhựa che toàn bộ khuôn mặt trong quá trình tham gia các hoạt động do nguy cơ gây thương tích ngoài ý
muốn cho người đeo tấm chắn mặt hoặc những người khác.

Các vận động viên sẽ được yêu cầu LUÔN duy trì giãn cách xã hội (cách xa nhau tối thiểu 6 ft).

Không được phép tiếp xúc thân thể giữa các vận động viên và nhân viên huấn luyện. Không bắt tay, ôm, chạm nắm tay hoặc
đập tay.

Các phòng vệ sinh chỉ cho một người dùng. Mỗi lần chỉ có một học sinh được phép vào phòng vệ sinh. Học sinh-vận động
viên được yêu cầu rửa tay và/hoặc sử dụng chất khử trùng sau khi sử dụng phòng vệ sinh.

Các vận động viên sẽ được nhắc nhở hắt hơi hoặc ho vào khăn giấy hoặc bên trong khuỷu tay của họ và tránh chạm vào bất
kỳ phần nào trên mặt. Không được phép khạc nhổ. Nếu một vận động viên hắt hơi hoặc ho, họ sẽ được yêu cầu rửa tay ngay
lập tức.

KHÔNG được phép sử dụng thức ăn trong khuôn viên trường và KHÔNG cung cấp nước hoặc trạm nước sạch cho các vận
động viên học sinh.

Học sinh-vận động viên sẽ được yêu cầu mang theo chai nước gắn nhãn cá nhân của mình và bị nghiêm cấm dùng chung chai
nước. Các vận động viên không có chai nước sẽ không được phép tham gia các hoạt động.

Các học sinh-vận động viên phải rời khỏi cơ sở và khuôn viên trường ngay sau khi kết thúc các hoạt
động. Học sinh không nên tụ tập trong bãi đậu xe.

Các vận động viên sẽ mặc quần áo tập luyện của riêng mình và được khuyến nghị tắm và giặt quần
áo/khăn tập luyện ngay sau khi trở về nhà.

Các phụ huynh đưa và đón con của họ nên ở trong xe của họ mọi lúc.

Học sinh không nên tham gia vào các hoạt động nếu có khả năng bị phơi nhiễm ở bất kỳ mức độ nào. Phụ huynh và vận động
viên sẽ thông báo ngay cho huấn luyện viên và / hoặc giám đốc thể thao về bất kỳ trường hợp nào có thể tiếp xúc với COVID-
19.

Phòng chống bùng phát COVID-19 là ưu tiên của cộng đồng. 

Tất cả các hoạt động sẽ bị đình chỉ nếu các biện pháp an toàn không được tuân thủ.

Sự hiểu biết và Thỏa thuận của Vận động viên 
Học sinh và Phụ huynh đối với các Yêu cầu về An toàn

Tất cả các vận động viên và phụ huynh phải đọc, xác nhận và ký vào thỏa thuận này trước khi bắt đầu bất kỳ hoạt động
thể thao nào do nhà trường tài trợ.

ITôi đã đọc và hiểu các hướng dẫn này.

_______________________________                   ______________________________               _________________
Phụ huynh                                                   Vận động viên                                      Ngày

https://drive.google.com/file/d/10QMctpM-BR6GCmsBxX8EgPcLKzbCB2sN/view?ts=5f99dc05

