
Translation & Interpretation Center (3/2020)    3_6 DRH All-Staff and Families Email Update (Albanian)  
 

3/6 DRH All-Staff and Families Email Update 

 

(for staff) Kolegë, 

 

(for families) Për Familjet e Distriktit Shkollor të Filadelfias, 

 

Situata e koronavirusit vazhdon të zhvillohet shpejt në Sh.B.A. Unë po shkruaj për të 

kujtuar në lidhje me ato që ne mund të bëjmë të gjithë për t'u përgatitur dhe për t'ju 

azhurnuar në lidhje me masat shtesë që ne po marrim për të mbështetur shkollat dhe 

mjediset në punë. 

 

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

dyshuar ose të konfirmuar të koronavirusit në shkolla ose zyra. 

 

Gjëja më e rëndësishme që të gjithë mund të bëjmë për të mbrojtur veten dhe të tjerët 

është të vazhdojmë të praktikojmë këto veprime parandaluese: 

 

○ 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 

 

Masat e tjera që Distrikti Shkollor po ndërmerr për të minimizuar përhapjen e ndonjë 

virusi përfshijnë: 

 

● Më shumë sanitizues të duarve dhe fshirje me sanitizë - furnizimet do dorëzohen  

sot ne shkolla, e Premte, 6 Mars dhe do të vihen në dispozicion për t'u përdorur në 

përputhje me rekomandimet e Departamentit të Shëndetit Publik të Filadelfisë (PDPH). 

Shkollat duhet të jenë të gatshme për të vënë në dispozicion sanitizë të duarve në hyrje 

të kafiteritës për përdorim të shpeshtë nga studentët, stafi dhe vizitorët. Mësuesit dhe 

studentët mund të përdorin fshinat në klasë siç lejojnë furnizimet. 

 

● Praktikat të pastrimit - protokollet tona të pastrimit janë duke u përmirësuar, dhe 

stafi i pastrimit dhe inxhinierët e ndërtimeve do të kenë kujdes për të pastruar dhe 

dezinfektuar sipërfaqet siç janë parmakët, derat, çelsat dhe sportelet. 

 

Ne e kuptojmë se ka shumë pasiguri dhe disa shqetësime për koronavirusin. Ju lutemi  

që ne po e marrim shumë seriozisht këtë situatë. Ne do të vazhdojmë të vëzhgojmë 

informacionet nga Qendrat për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve çdo ditë dhe 

të punojmë ngushtë me Zyrën e Menaxhimit të Emergjencave të Qytetit të Philadelphias 
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dhe Departamentin e Shëndetësisë për të qëndruar të azhurnar dhe për të marrë 

udhëzime. 

 

Për më shumë informacione e fundit në lidhje me koronavirusin, vizitoni 

www.philasd.org/coronavirus. Unë do të vazhdoj t'ju informoj për planet tona. 

 

Sinqerisht, 

 

(Bill signature here) 

 

William R. Hite Jr., Ed.D. 

Superintendent 

Distrikti Shkollor i Filadelfias 

 

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

