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3 Shkurt, 2021 

Të nderuar familjarë të Drejtorisë Arsimore  të Filadelfias, 

Ndërsa riparimet dhe përmirësimet e ventilimit bëhen në shkollat tona, raportet e ventilimit në 

nivel shkolle që janë postuar  në internet këtu do të ndryshojnë. Balancuesit e  çertifikuar të ajrit  

po rishikojnë zonat e prekura dhe azhurnojnë raportet e ventilimit pasi rezultatet e reja janë në 

dispozicion. Kjo është arsyeja pse disa shkolla që më parë kishin nivele zero të përdorimit në 

disa klasa tani kanë fluks më të lartë të ajrit.  

Këtu janë vetëm disa shembuj të punës që ka përfunduar me sukses gjatë ditëve të fundit për të 

mbështetur rrjedhën e ajrit të freskët në shkolla ndërsa përgatitemi të mirëpresim personelin  

dhe studentët  në faza për  mësimin në - person: 

● Në Shkollën e Përgjithshme Philip Kearny , ventilatori mekanik i shtëpisë që siguron 

ventilim në të gjithë shkollën u rikomisionua, duke e bërë atë plotësisht funksional pa 

pasur nevojë për ventilator  dritareje.Testimi i bilancit të ajrit është kryer në secilën klasë 

dhe raporti i azhurnuar do të jetë në dispozicion në ditët e ardhshme. 

● Sistemi HVAC është riparuar plotësisht në shkollën Joseph W. Catharine kështu që 

ventilatorët  e dritareve nuk do të nevojiten më. Klasat  që më parë kishin një numër 

përdorimi zero ose të ulët janë rivotuar dhe raporti i azhurnuar po gjenerohet.  

● Kontraktorët përfunduan riparimet e ventilimit në South Philadelphia HS dhe rivendosën 

në punë një ventilator  të madh që shërben për  korridoret në shkollë. 

● Në Comegys dhe Pollock, univents u rregulluan në klasa për të rritur qarkullimin e ajrit të 

pastër. Testimi i ri i bilancit të ajrit është kryer për të azhurnuar nivelet e zënies së 

hapësires, dhe raporti do të postohet këtë javë. 

● Mos harroni, ventilimi i duhur vazhdon të jetë vetëm një nga masat e sigurisë që do të 

ekzistojnë në të gjitha ndërtesat e drejtorisë shkollore ndërsa pregatitemi që të kthehemi 

ngadalë në mësimin në -  person. Departamentet e Shëndetësisë të Pensilvanisë dhe 

Filadelfias dhe Qendrat për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve kanë theksuar 

vazhdimisht rëndësinë e mbajtjes së masave të sigurisë - të tilla si vënia e detyrueshme 

e maskës, distancimi social dhe larja e shpeshtë e duarve -  për të mbrojtur shëndetin e 

të gjithëve dhe mirëqenien gjatë pandemisë COVID-19. Shkenca është e qartë. Kur 

ekzistojnë këto masa  sigurie, rreziku i transmetimit në shkolla është mjaft i ulët.  

● Për të mësuar më shumë rreth përpjekjeve tona të ventilimit dhe të gjitha planeve tona 

të shëndetit dhe sigurisë, ju lutemi vizitoni www.philasd.org/aes. 

Ekipi i Operacioneve SDP  

https://drive.google.com/drive/folders/1XULamBiR3v1sB_u15rcyXOxQlq1ygsGT?usp=sharing
http://www.philasd.org/aes
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