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Të nderuar familjarë të Drejtorise Arsimore të  Filadelfias, 

Ekipi ynë i Mjeteve dhe Mirëmbajtjes vazhdon të instalojë ventilatoret  e dritareve dhe të bëjë 

riparime të tjera të nevojshme në sistemet e ventilimit për të mbështetur ventilimin e duhur në 

shkollat tona, ndërsa përgatitemi të mirëpresim personelin dhe studentët në faza për  mësimin 

në -  person. Si kujtesë, ventilatoret  e dritareve do të instalohen vetëm në  klasat që nuk kanë 

sisteme ventilimi funksionuese, por kanë dritare për të siguruar qasje në ajër të pastër.Këtu janë 

tre fakte të tjera që duhet të dini: 

● Fakti # 1: Distrikti ka blerë rreth 3,000 ventilator  që janë prodhuar për të gjeneruar 

të paktën 270 metra kub ajër të pastër në minutë. Ka mjaft rrjedhje e ajrit të freskët 

për të mbështetur 18 persona në klasë përpara se të aplikoni kërkesat e distancimit 

social. Ka  gjithashtu mjaft ventilator shtesa në rast se duhet të zëvendësojmë më vonë 

gjatë vitit shkollor. 

● Fakti # 2: Ventilatoret e dritareve janë dërguar në të gjitha ndërtesat e shkollës që 

kanë nevojë për to, dhe instalimi ka filluar. Deri më tani, janë instaluar më shumë se 

një e treta e tyre. Qëllimi ynë - sa më shumë që të jetë e mundur - është që të gjithë 

ventilatoret  e dritareve të instalohen para se personeli të kthehet më 8 Shkurt. Kushtet e 

fundit të motit mund të shkaktojnë një vonesë të lehtë në orarin tonë të instalimit. 

● Fakti # 3: Ne duam që temperaturat në klasë të jenë në ose mbi 68 gradë për të 

mbështetur mjedise të rehatshme të mësimit në - person për studentët dhe 

personelin. Ne kemi testuar në mënyrë proaktive temperaturat në një shëmbull të 

klasave  me ventilatoret  e dritares për të vlerësuar ndikimin. Në të gjitha rastet, 

temperaturat në klasë mbetën mbi 68 gradë. Gjithashtu, sapo të fillojë mësimi në -  

person, inxhinierët tanë të ndërtesave do të kontrollojnë në mënyrë të sigurtë klasat për 

të siguruar që ventilatoret e dritares po funksionojnë siç duhet dhe temperaturat e klase 

janë të përshtatshme.Për të mësuar më shumë në lidhje me përpjekjet tona të ventilimit 

dhe të gjitha shtresat e sigurisë që do të ekzistojnë për të mbrojtur shëndetin dhe 

mirëqenien e të gjithëve në shkollat tona, ju lutemi vizitoni www.philasd.org/aes. 
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