Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 1 năm 2020
Thưa các bậc phụ huynh, thưa toàn thể quí vị,
Trường Pháp Quốc Tế Marguerite Duras đang chuẩn bị sẵn sàng để tổ chức
ngày trở lại trường của học sinh vào thứ hai 3 tháng 2 năm 2020 trong những điều
kiện tốt nhất.
Tính tới tình hình y tế hiện nay liên quan tới chủng corona virus nCov mới,
chúng tôi kính mong quí vị thông báo cho chúng tôi nếu như quí vị hoặc con
em của quí vị học tại trường của chúng tôi mới đây vừa sang Trung Quốc, kể
cả việc trung chuyển hàng không, bằng cách trả lời trực tiếp emai này.
Trong giai đoạn này, và do các thông tin hiện có liên quan tới thời gian ủ bệnh
của virus này, chúng tôi đề nghị tất cả các bậc phụ huynh hoặc người nhà và tất
cả các học sinh mới đây vừa ở Trung Quốc - hoặc đã có tiếp xúc trực tiếp với
người mới đây vừa ở Trung Quốc - không đến Trường vào thứ hai này. Các
học sinh liên quan được đề nghị ở nhà trong một thời gian đề phòng là 14
ngày.
Giai đoạn đề phòng này được tính như sau :
 Ngày 0 : ngày từ Trung Quốc trở về ;
 Ngày 1-14 : Giai đoạn đề phòng, trong thời gian này học sinh được đề nghị ở
nhà ;
 Ngày 15 : Trở lại trường.
Một biện pháp tương tự cũng được thực hiện liên quan tới nhân sự của Trường.
Toàn thể đội ngũ của Trường sẵn sàng trao đổi với quí vị về mọi thắc mắc liên
quan tới chủ đề này.
Các biện pháp đặc thù về vệ sinh, phòng ngừa và phổ biến cho học sinh cũng
được triển khai và sẽ được thông báo với quí vị vào ngày trở lại trường.
Chúng tôi làm việc chặt chẽ cùng với Đại sứ quán Pháp và Tổng Lãnh sự quán
Pháp để theo dõi tình hình. Tùy vào tiến triển của tình hình, những khuyến cáo này
có thể thay đổi nếu cần thiết.
Để biết thêm thông tin về corona virus và về cách thức ứng xử cần có, quí vị có
thể tham khảo trực tiếp địa chỉ internet của Đại sứ quán Pháp và Tổng Lãnh sự quán
Pháp.
https://vn.ambafrance.org/Sante-Infection-pulmonaire-Nouveau-coronavirus-nCoV
https://ho-chi-minh-ville.consulfrance.org/Sante-Infection-pulmonaire-Nouveaucoronavirus-nCoV
Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe quí vị.
Xin chào thân ái,

