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2 Shkurt, 2022
Të nderuara familje të Drejtorise Arsimore të Filadelfias,
Unë po ju shkruaj për të ndarë disa përditësime si pjesë e angazhimit tonë të vazhdueshëm për të
mbështetur mjedise të sigurta dhe të shëndetshme të të mësuarit në - person dhe të punës për të
gjithë studentët dhe personelin. Këto protokolle të përditësuara të shëndetit dhe sigurisë u zhvilluan
posaçërisht për Drejtorinë Arsimore nga Departamenti i Shëndetit Publik të Filadelfias (PDPH)
bazuar në udhëzimet më të fundit nga Qendrat e Kontrollit dhe Parandalimit të Sëmundjeve, duke
marrë parasysh kushtet lokale të COVID-19.
Maskat
● Maskat me rroba nuk konsiderohen më si mbrojtje efektive kundër përhapjes së
koronavirusit.
Studentët dhe personeli që zgjedhin të veshin një maskë pëlhure duhet të dyfishojnë
maskën me një maskë pëlhure mbi një maskë te disponueshme me 3 shtresa, të cilën SDP
e ofron aktualisht. Për ata që zgjedhin të mbajnë një maskë të vetme, preferohet një maskë
e disponueshme me 3 shtresa sesa vetëm një maskë pëlhure, ose ata gjithashtu mund të
zgjedhin të mbajnë një maskë të pajisur mirë KN95, KF94 ose N95. Duke filluar nga data
7 Shkurt,të gjitha shkollat dhe zyrat e drejtorisë do të pajisen me një furnizim me maska
KN95 për t'ua shpërndarë personelit që mund t'i dëshirojë ato. Në fund të fundit, njerëzit
duhet të mbajnë maskën më efektive që mund ta mbajnë vazhdimisht mbi hundë dhe gojën
e tyre. Ju lutemi rishikoni Updated Student Mask Protocol për udhëzime shtesë.
Izolimi
● PDPH ka rekomanduar që të gjitha shkollat e Drejtorisë të qëndrojnë në 10 ditë për
izolim në këtë kohë, kështu që praktika aktuale e izolimit 10-ditor do të vazhdojë.
Kjo do të thotë se studentët dhe personeli i vaksinuar dhe i pavaksinuar që rezulton pozitiv
do të izolohen për 10 ditë nga data e shfaqjes së simptomave ose data e testimit, nëse nuk
ka simptoma, dhe do të kthehen në ditën e 11. Përveç kësaj, studentët dhe personeli i
vaksinuar dhe i pavaksinuar me COVID-19 simptomat që nuk testohen duhet të izolohen
për 10 ditë nga fillimi i simptomave.
Karantina
● Nëse identifikoheni si një kontakt i afërt me një person pozitiv me COVID-pozitiv
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○ nuk jeni vaksinuar plotësisht, do t'ju duhet të karantinoni për dhjetë ditë nga data e
ekspozimit të fundit. Nëse nuk keni simptoma, mund të bëni një test midis ditëve
5 dhe 7 dhe të ktheheni në ditën e 8 nëse testi është negativ.
○ jeni plotësisht i vaksinuar dhe asimptomatik, nuk keni pse të karantinoni.
● Ju gjithashtu mund të gjeni informacion këtu për Prolonged Exposure (Lives with
Positive family member ).
Gjurmimi
● I kontakteve në shkollë do të kufizohet në kontaktet e ngushta gjatë periudhave me
transmetim më të rrezikshëm ku maskat nuk mund të vishen, si p.sh. orari i ngrënies,
dhomat e korit/muzikës dhe dhomat e praktikës së grupeve.
Familjet dhe personeli do të informohen vetëm nëse kanë rënë në kontakt me dikë që
rezulton pozitiv me COVID-19 në këto situata me rrezik më të lartë ku transmetimi ka më
shumë gjasa.
Ndërrime të përkohshme në mësimin virtual
● PDPH nuk do të përdorë më numrat e rasteve për të përcaktuar se kur duhet të ndalet
mësimi në - person.
Drejtoria Arsimore do të vazhdojë të kalojë përkohësisht në mësimin virtual nëse
vështirësitë e personelit ndalojnë funksionimin e sigurt dhe të rregullt të shkollës në person
Mos harroni, vaksinat mbeten mënyra më e mirë për të mbrojtur veten, familjet tona dhe të gjithë
rreth nesh nga COVID-19. Kushdo që ka të drejtë duhet të vaksinohet dhe të marrë të gjitha dozat
e rekomanduara. Nëse ju ose fëmija juaj nuk jeni ende të vaksinuar, mund të gjeni një vend për
vaksine në Drejtorinë Arsimore këtu ose një vend vaksinimi të qytetit pranë jush këtu ose në
www.vaccines.gov. Nëse fëmija juaj është vaksinuar, ju kërkojmë të konsideroni dorëzimin e
statusit të tij të vaksinimit në Drejtorinë Arsimore thjesht duke marrë një foto të kartës së tij të
vaksinimit dhe duke ia dërguar me email infermieres së shkollës ose 5vax@philasd.org.
Faleminderit për vëmendjen tuaj ndaj këtyre përditësimeve të rëndësishme.
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