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Për Familjet e Distriktit Shkollor të Filadelfias, 

Situata e koronavirusit vazhdon të zhvillohet shpejt. Ndërsa mësojmë më shumë, unë 

po shkruaj për të siguruar azhurnime në lidhje me ato që dimë, dhe hapat që po 

ndërmarrim për të minimizuar rrezikun në shkollat dhe zyrat tona. 

Në këtë kohë, Distrikti Shkollor i Philadelphias (SDP) NUK ka ndonjë rast të 

dyshuar ose të konfirmuar të COVID-19 (koronavirusit) në shkolla ose zyra.  

Sidoqoftë, me njoftimin e djeshëm të çështjes së parë të konfirmuar në Qytetin e 

Filadelfias dhe të tjerët në qarqet aty pranë,ne po risim vetëdijen më përgjigjen tonë 

rreth e përqark. Këto janë hapat e rëndësishëm që po ndërmarrim bazuar në udhëzimet 

e Departamentit të Shëndetit Publik të Philadelphia (PDPH): 

 Praktikat e higjienës parandaluese - gjërat më të rëndësishme që të gjithë 

mund të vazhdojmë të bëjmë janë: 

○ lani duart me sapun dhe ujë për të paktën 20 sekonda rregullisht 

○ kollitet ose teshtitni në brryl ose mbuloni hundën dhe gojën me një leter   

   kur kolliteni ose teshtini dhe lani duart më pas 

○ shmangni prekjen e fytyrës: gojës, hundës ose syve 

○ qëndroni në shtëpi nëse jeni i sëmurë 

Ne do t'i ofrojmë çdo shkolle me informacione që theksojnë këto praktika të 

rëndësishme dhe kërkojmë që t'i forconi këto praktika në shtëpi. 

● Vetë-raportimi dhe vetë-izolimi në lidhje me udhëtimin - prindërit dhe 

kujdestarët e studentëve që kthehen nga koronavirus Niveli 2 ose vendet më të 

larta (ju mund ta gjeni listën ketu) u kërkohet të plotësojnë këtë form të Vetë-

Raportimit dhe të informojnë stafin e shkollës për statusin e studentit . Studentët 

dhe stafi që kthehen nga Niveli 2 ose vendet e larta duhet të izolohen për 14 ditë 

para se të kthehen në shkollë ose në punë, edhe nëse nuk shfaqin simptoma që 

lidhen me koronavirusin. Nëse udhëtarët e kthyer nga vendet e prekura zhvillojnë 

ethe, kollë ose probleme me frymëmarrjen, ata duhet të telefonojnë mjekun e 

tyre dhe të raportojnë simptomat e tyre dhe historinë e udhëtimit. Për studentët 

që ndjekin izolimin 14-ditor, do të përdoret një kod mungesë për të kategorizuar 

mungesën si justifikim. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaf20oNZWVODNeij5qvpa9n_vktnHXNiZiaTyZgqKBZAIlKQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaf20oNZWVODNeij5qvpa9n_vktnHXNiZiaTyZgqKBZAIlKQ/viewform


 
 

(Ju lutemi vini re: Frekuentimi nuk do të ndikojë në aplikimet e klasës aktuale të 

tretë, të katërt dhe të shtatë që aplikojnë për shkollë të mesme ose të mesme për 

vitin shkollor 2021-2022.) 

• udhëtime ndërkombëtare të sponsorizuara nga shkolla - të gjitha udhëtimet 

ndërkombëtare të sponsorizuara nga shkolla në koronavirus Niveli 2 dhe 3 vende 

do të anulohen. 

 

 sanitizues i duarve - të gjitha shkollat e distriktit kanë marrë pajisje sanitare dhe 

doreza dezinfektuese. Sanitizatori i duarve po vendoset në korridore, hyrje, zyrën 

e infermierit, kafenetë dhe gjimnazet. Ju lutemi inkurajoni fëmijën(t) tuaj të 

përdorë këto gjatë gjithë ditës së shkollës. 

 

 praktikat për pastërtin - të gjitha shkollat tani kanë një pastrues të përgjithshëm  

në 8 të mëngjesit çdo ditë për të fshirë të gjitha sipërfaqet me prekje të shpeshtë 

si dorezat e dyerve, çelësat e dyerve, ujit, tavolinat e studentëve dhe banjat.  Ky 

është përveç personelit të rregullt të pastrimit të secilës shkollë, të cilët janë në 

vend deri rreth orës 8 mbasdite, duke siguruar pastrim të vazhdueshëm në të 

gjithë shkollën. 

 

● pastrimi i autobusëve shkollorë – pastrimet e sedileve, dhe dritaret të 

brendshme në çdo autobus shkollor do të ndodhin pas rrugëve të mëngjesit dhe 

pasdites. 

 

● udhëzime dhe mësimnxënie: Ndërsa nuk ka plane për të mbyllur shkollat për 

shkak të koronavirusit, stafi i Distriktit po eksplorojnë në mënyrë aktive opsionet 

për të mbështetur udhëzimet dhe mësimin nëse lind nevoja. 

 

Ju lutemi e dini që veprimet që ne po ndërmarrim - të udhëhequra nga këshillat e 

PDPH-së, si dhe të agjencive të tjera të shëndetit të USAt, janë të përqendruara në 

sigurimin e shëndetit dhe sigurisë së gjithë komunitetit tonë shkollor, pasi kolektivisht 

punojmë për t'iu përgjigjur problemet e krijuara nga COVID-19. 

 

Ne e kuptojmë se mund të ketë një nivel në rritje të ankthit në lidhje me koronavirusin. 

Qëndrimi i informuar është i rëndësishëm. Ju inkurajoj të vizitoni 

www.philasd.org/coronavirus shpesh, si një burim për informacionet më të fundit mbi 

këtë situatë në zhvillim. Ne kemi shtuar gjithashtu burime të reja për t'ju ndihmuar të 

flisni me fëmijën(t) tuaj në lidhje me koronavirusin. 

 

Faleminderit për mbështetjen dhe partneritetin tuaj gjatë kësaj kohe të vështire. 

 

https://www.philasd.org/coronavirus/
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