DRAFT
Subjekti: Përditësimet e Protokollit të Shëndetit për COVID-19
Të nderuar familje të Distriktit Shkollor së Filadelfias,
Ndërsa fillojmë të vendosemi në rutinat e mësimit personal të këtij viti të ri shkollor, mirëqenia e
studentëve dhe stafit mbetet përparësia jonë numër një. Kjo letër jep disa informacione shtesë
dhe përditësime në lidhje me përpjekjet tona të vazhdueshme për t'i mbajtur studentët dhe
stafin të shëndetshëm dhe të sigurt.
Si një kujtesë e përgjithshme, ju lutemi mbani të gjithë fëmijët në shtëpi që tregojnë ndonjë
shenjë sëmundjeje. Për më tepër, fëmijët që presin rezultatet e testit COVID-19 duhet të
qëndrojnë në shtëpi derisa të konfirmohen rezultatet e testit.
Test për të luajtur/performuar
Në fillim të këtij viti shkollor, Distrikti zbatoi një Program Testimi COVID-19 që kërkon që
nxënësit e shkollave të mesme që marrin pjesë në disa sporte ose arte të testohen dy herë në
javë. Duke filluar nga tetori, ky protokoll do të zgjerohet për të përfshirë nxënësit e shkollave të
mesme. Prandaj, duke filluar nga tetori, të gjithë nxënësit e pavaksinuar nga klasa e 6-të
deri në të 12-të që marrin pjesë në sporte me kontakt, këndojnë në një kor të listuar ose
luajnë në një ansambël grupi më shumë se tre ditë në javë (vetëm instrumente prej bronzi
dhe druri) do t’i nënshtrohen testimit të COVID-19 dy herë në javë në shkollat e tyre.
Statusi i Vaksinimit të Studentëve
Ne po kërkojmë që prindërit që kanë fëmijë të moshës 12 vjeç e lart që kanë marrë vaksinën
COVID-19, të lutemi të dërgojnë dëshmi të vaksinimit nëse nuk e keni bërë tashmë. Për të
paraqitur dëshmi të vaksinimit COVID-19, thjesht bëni një fotografi të kartës së vaksinimit të
studentit tuaj dhe dërgojeni me email në Zyrën tonë të Shërbimeve Shëndetësore të Studentëve
në 5vax@philasd.org. Paraqitja e statusit të vaksinimit nuk është një kërkesë, megjithatë
njohja e normave të vaksinimit në shkollat tona do të ndihmojë në përcaktimin se cilët
studentë duhet të karantinohen dhe të informojnë planet e ardhshme të shëndetit dhe
sigurisë.
Ngjarjet e Vaksinave
Shkenca është e qartë, vaksinat kundër COVID-19 janë mënyra më efektive për të zbutur
rreziqet e virusit. Ndërsa ne e pranojmë se vendimi për të vaksinuar mbetet një zgjedhje
personale, ne shpresojmë që ju të merrni parasysh marrjen e vaksinës për veten dhe këdo në
moshën 12 vjeç e lart. Distrikti, në bashkëpunim me partnerë të ndryshëm organizativë,
vazhdon të presë ngjarje vaksinimi në shkollat tona në të gjithë qytetin. Ju lutemi vizitoni faqen
tonë të internetit të informacionit vaksinën COVID-19 përpër të gjetur dhe regjistruar pranë jush.
Distrikti do të vazhdojë të ndjekëtona të protokollet përditësuara të shëndetit dhe sigurisë të cilat
përfshijnë shtresa të shumta të sigurisë-higjiena e duarve, mbajtja e maskave pavarësisht
statusit të vaksinës, distancimi shoqëror, testimi javor i të gjithë stafit, në testimin shkollor të
nxënësve që paraqiten me simptoma COVID, dhe më shumë. Faleminderit që bëtë pjesën tuaj
për të na mbajtur të gjithë të shëndetshëm dhe të sigurt!
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