Bảo Trì và Xem Chừng Máy HVAC & Giữ Gìn Sạch Sẽ Đối Với Bịnh Dịch COVID – 19

Nhóm Bảo Trì và Nhóm Làm Công Việc Hằng Ngày của Học Khu East Side Union High School District đối
phó với Bịnh Dịch COVID – 19 đã tập trung vào việc bảo đảm rằng các hệ thống máy sưởi, các hệ thống thông
gió và các hệ thống máy lạnh (HVAC) của chúng tôi và các đội ngũ giữ gìn sạch sẽ của chúng tôi đã sẵn sàng
chào đón học sinh trở lại học, nhân viên trở lại làm việc và người trong cộng đồng viếng thăm.
Hệ thống máy lạnh HVAC không những chỉ làm nhiệt độ dễ chịu, mà còn bảo đảm có một không khí trong lành
trong khoảng không gian được cố định sẵn. Tăng mức độ thông gió có nghĩa là thường thường chuyển không
khí bên trong ra ngoài và chuyển không khi trong lành vào trong. Làm như vậy để các giọt trong không khí của
một người bị nhiễm bịnh không có lây lắt trong không gian quá lâu và giảm cơ hội để lây bịnh cho người khác.
Nhóm bảo trì đang làm việc với các nhà nghiên cứu từ Trường Đại Học UC Berkeley và làm theo các cách
hướng dẫn của ASHRAE và CDC để bảo đảm các hệ thống máy lạnh HVAC của chúng tôi đều chạy có hiệu
quả nhất. Chúng tôi đã tăng lắp ráp đồ đo nhiệt độ mới để đo mức độ của CO2, làm như vậy cho phép chúng tôi
xác nhận được mức độ thông gió đã đạt được. Chúng tôi có hơn 1,000 đồ đo nhiệt độ đã được lắp ra và đang
làm việc để gắn các đồ đo nhiệt độ đó cho những chỗ khác trong một thời gian nhanh nhất. Chúng tôi đã cập
nhật các chi tiết về cách lọc không khí từ tiêu chuẩn của MERV 8 cho đến tiêu chuẩn của MERV 13 để có cách
lọc không khí tốt hơn và chúng tôi theo dõi và kiểm tra các lớp học để bảo đảm máy lạnh HVAC chạy đúng
cách và không khí trong lành được luân chuyển.
Bảo đảm các chỗ được lau chùi sạch sẽ và được khử trùng đúng cách là điều quan trọng để chống lại Bịnh Dịch
COVID – 19. Chúng tôi làm việc với các quản trị viên tại trường học để bảo đảm là các nhân viên lao công
được huấn luyện để họ lau chùi sạch sẽ để các chỗ đó sẵn sàng được dùng. Các nhân viên lao công hiện giờ lau
chùi và khử trùng những chỗ thường được đụng tới như là: đồ nắm cửa, mặt bàn, nhà vệ sinh, và bồn rửa tay và
các quản trị viên tại trường học làm việc với nhóm của chúng tôi để kiểm soát những chỗ nào đã được đụng tới.
Chúng tôi có thêm buổi huấn luyện riêng cho COVID – 19 dành cho nhóm nhân viên lao công và APA tại mỗi
trường học và hiện giờ đang có thêm buổi huấn luyện cho những công việc này.
Mỗi lớp học và nơi làm việc đều có một lọ nước khử trùng và một cuộn khăn giấy. Mỗi trường học cũng có chỗ
để các nhân viên đến lấy thêm lọ nước khử trùng để dùng trong ngày. Ngoài ra, chúng tôi cũng gắn một máy tự
động có chứa nước khử trùng bên trong, trong mỗi lớp học và ở những nơi thường được đi đến nhất. Chúng tôi
cũng có gắn máy tự động có chứa xà bông bên trong, trong các nhà vệ sinh ở toàn học khu.
Chúng tôi cũng có mua 350,000 khẩu trang dùng một lần rồi bỏ đi cho nhân viên nào không có mang khẩu trang
đến trường học hay cho học sinh nào không có mang khẩu trang đến trường. Chúng tôi cũng mua một miếng
nhựa trong để che hết mặt cho mỗi nhân viên nếu nhân viên đó muốn mang. Cho nhân viên văn phòng của
chúng tôi, cho các người cố vấn của chúng tôi và các nhà chuyên gia dạy nói, chúng tôi mua những miếng mica
trong được để ở giữa khi bất cứ ai có buổi họp trực tiếp. Tất cả các thứ này đều có sẵn ở trong nhà kho và
không có phải trả tiền.

