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23 Tháng Chín, 2020 

Susana Cordova,                          
Giám đốc Học khu Công lập Denver 

Kính gửi Cô Cordova, 

Chúng tôi gửi thư với thông tin cập nhật về COVID-19 tại Denver. Số trường hợp mắc bệnh trong 14 
ngày qua tiếp tục duy trì ở mức cao và nằm trong vùng màu Đỏ (trên sơ đồ Tình trạng COVID tại DPS 
Hiện tại trên Trang web Denver). Ngoài ra, số trường hợp mắc bệnh trung bình mỗi ngày, một thước đo 
thứ hai trên trang web, đã tăng từ 40 lên 84 trong tuần qua. Do đó, xu hướng tăng của số các trường hợp 
mắc bệnh hiện nay cũng nằm trong vùng màu Đỏ. 

Dựa trên phân tích của chúng tôi, chúng tôi nhận thấy các yếu tố thúc đẩy sự thay đổi trong cả hai chỉ số 
giống với các yếu tố được mô tả trong thư của chúng tôi vào ngày 18 Tháng Chín năm 2020; cụ thể là, 
chúng tôi có thể giải thích sự gia tăng các trường hợp mắc bệnh chủ yếu đến từ các sinh viên tại các 
trường đại học và cao đẳng trong học khu của chúng ta. Không có bằng chứng về sự gia tăng lây nhiễm 
COVID-19 ở Denver ngoài những trường hợp này. Các trường hợp mắc bệnh thuộc trẻ em trong độ tuổi 
đi học đều giảm dần trong tháng qua. 

Các Phòng Ban của chúng tôi đang phản ứng mạnh mẽ với sự gia tăng lây lan COVID này. Sắc lệnh Y tế 
Công cộng Tăng cường cho giáo dục sau trung học (cao đẳng và đại học) đã được công bố. Chúng tôi 
đang hợp tác chặt chẽ với ban giám hiệu và sinh viên của các trường cao đẳng và đại học ở Denver để 
đảm bảo việc xét nghiệm đầy đủ, tăng cường các biện pháp phòng ngừa và đảm bảo rằng các Sắc lệnh Y 
tế Công cộng đang được tuân thủ. Với sự tập trung ngày càng tăng vào từng bộ phận thuộc các Phòng 
Ban của chúng tôi và các trường đại học và cao đẳng, chúng tôi hy vọng rằng sự gia tăng lây nhiễm hiện 
tại sẽ được kiểm soát trong vòng hai tuần tới. 

Mặc dù sự gia tăng tốc độ phát sinh các trường hợp và số trường hợp mắc bệnh trong 14 ngày là đáng 
quan ngại, nhưng chúng tôi không nghĩ rằng chúng ta bắt buộc phải thay đổi kế hoạch của Học khu Công 
lập Denver về việc bắt đầu giảng dạy trực tiếp một cách cẩn thận, bắt đầu từ các trẻ nhỏ. Hơn nữa, không 
có thay đổi đáng kể trong các chỉ số quan trọng khác về sự lây lan COVID: tỷ lệ phần trăm xét nghiệm 
PCR dương tính vẫn ở mức dưới 5% (hiện tại là 3.5%) và không có thay đổi đáng kể trong số lần nhập 
viện. 

Chúng tôi vẫn rất ủng hộ kế hoạch của DPS về việc quay trở lại giảng dạy trực tiếp cẩn thận, theo từng 
giai đoạn. Chúng tôi mong muốn được tiếp tục làm việc với nhóm của quý vị để đảm bảo sự an toàn cho 
các học sinh của Denver và nhân viên DPS. 

Trân trọng,  

                                                                   
Robert McDonald                                                  
Giám đốc Điều hành và Quản trị viên về Y tế Công cộng                                                                                       
Sở Y tế Cộng đồng & Môi trường Denver 
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