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Thân Gởi Các Gia Đình Thuộc Sở Giáo Dục Philadelphia,
Khi việc sửa chữa và cải tiến hệ thống thông gió được thực hiện tại các trường học của chúng tôi, các báo cáo
thông gió cấp trường được đăng trực tuyến tại đây here sẽ thay đổi. Các nhân viên cân bằng không khí được
chứng nhận đang kiểm tra lại những khu vực bị ảnh hưởng và cập nhật các báo cáo thông gió khi có kết quả mới.
Đó là lý do tại sao một số phòng tại các trường học trước đây có số lượng người được cho phép trong phòng là
số không thì hiện nay số người trong phòng và luồng không khí cao hơn.
Dưới đây chỉ là một số ví dụ về công tác đã hoàn tất được thành công trong những ngày qua nhằm hỗ trợ luồng
không khí trong lành tại các trường học khi chúng tôi chuẩn bị chào đón nhân viên và học sinh trở lại trường
giảng dạy và học tập trực tiếp được thành công:
●

●

●
●

Tại Trường General Philip Kearny, phòng quạt cơ khí cung cấp hệ thống thông gió cho toàn trường đã
được đưa vào hoạt động trở lại, giúp nó hoạt động hoàn toàn mà không cần quạt cửa sổ. Việc kiểm tra cân
bằng không khí đã được tiến hành trong mỗi phòng và báo cáo cập nhật sẽ có trong vài ngày tới.
Hệ thống HVAC đã được sửa chữa toàn bộ tại Trường Joseph W. Catharine nên sẽ không cần đến quạt cửa
sổ nữa. Các phòng trước đó có số lượng người cho phép trong phòng là số không hoặc thấp đã được kiểm
tra lại và báo cáo cập nhật đang được đăng.
Các nhà thầu đã hoàn thành việc sửa chữa hệ thống thông gió tại Trường Trung Học South Philadelphia và
vận hành lại một quạt hút lớn hỗ trợ các hành lang trong trường.
Tại Trường Comegys và Pollock, cửa thông gió được điều chỉnh trong các lớp học để tăng cường lưu
thông lượng không khí trong lành. Thử nghiệm cân bằng không khí mới đã được tiến hành để cập nhật số
người được cho phép trong phòng và báo cáo sẽ được đăng trong tuần này.

Hãy nhớ rằng hệ thống thông gió thích hợp chỉ là một trong những lớp vỏ an toàn sẽ được áp dụng trong tất cả
các ngôi trường của sở giáo dục khi chúng ta chuẩn bị trở lại học trực tiếp một cách chậm và an toàn. Bộ Y Tế
Pennsylvania và Philadelphia và Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh đã liên tục nhấn mạnh tầm
quan trọng của việc có nhiều lớp vỏ an toàn - chẳng hạn như bắt buộc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và
thường xuyên rửa tay - để bảo vệ sức khỏe và an sinh cho mọi người trong đại dịch COVID-19. Khoa học nói rõ
là khi áp dụng các biện pháp an toàn này, nguy cơ lây nhiễm bệnh trong trường học là khá thấp.
Để tìm hiểu thêm các nỗ lực về hệ thống thông gió và tất cả các biện pháp an toàn sẽ được áp dụng nhằm bảo vệ
sức khỏe và an sinh của mọi người trong trường học của chúng tôi, xin vui lòng truy cập trang web:
www.philasd.org/aes.
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