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Të Nderuara  Familje të Drejtorisë Arsimore  të Filadelfias,

Të Mërkurën, më 2 Mars, Departamenti i Shëndetit Publik të Filadelfias (PDPH) njoftoi se
numri i rasteve të COVID mbetet i ulët, ata do të lehtësojnë mandatin e maskave në shkollat   dhe
zyrat tona duke filluar nga e Mërkura. 9 Mars.Ja se çfarë do të thotë kjo:

● Mbajtja e maskave do të jete opsionale për të gjithë studentët dhe personelin, përveç
atyre në programet tona Pre/K Head Start.

● Maska universale do të kërkohet ende për të gjithë studentët dhe personelin  e PreK Head
Start, siç kërkohet nga Departamenti i Shëndetësisë dhe Shërbimeve Njerëzore të SHBA.

● Nëse PDPH lehtëson mandatin e maskës, studentët dhe personeli do të jenë në gjendje të
zgjedhin nëse duan apo jo të mbajnë maskë në shkollat   dhe zyrat tona. Disa njerëz do të
vazhdojnë të mbajnë maska. Të tjerët jo. Unë kërkoj që të merrni parasysh me kujdes
situatën tuaj personale dhe rrethanat familjare dhe të bëni atë që është më e mira për ju
ose fëmijën tuaj – dhe ju lutemi respektoni të drejtën e të gjithëve për të bërë të njëjtën
gjë, edhe nëse zgjedhja e tyre ndryshon nga e juaja.

Nëse maskimi bëhet fakultativ, qëllimi ynë kolektiv mbetet i njëjtë: të mbajmë mjedise të
shëndetshme shkollore dhe pune që i mbajnë studentët tanë në shkollë, me kohë të plotë dhe në -
person, ku ne e dimë se ata mësojnë më mirë. Kjo kërkon që secili prej nesh të vazhdojë të bëjë
pjesën e tij  dhe t'u përmbahet masave të tjera të shëndetit dhe sigurisë që do të mbeten në fuqi, si
p.sh. qëndrimi në shtëpi nëse jeni i sëmurë, testimi nëse shfaqni simptoma të ngjashme me
COVID, izolimi nëse jeni ekspozuar. ndaj COVID-19 dhe karantinimi nëse rezultoni pozitiv për
koronavirus. Si një masë paraprake shtesë për të ndihmuar në minimizimin e rrezikut të rritjes së
COVID në shkollat   tona pas Pushimit të Pranverës, të gjithë nxënësve dhe personelit do t'u
kërkohet të mbajnë një maskë 18-22 Prill, javën pas kthimit nga Pushimi pranveror.

Duke filluar nga java tjeter ju mund të siguroni falas test për COVID-19 në shtëpi, të dërguara në
shtëpinë tuaj përmes faqes së internetit Covidtests.gov , prandaj sigurohuni që të bëni porositë
tuaja.

Për momentin, i gjithë personeli  dhe studentët duhet të mbajnë maska. PDPH do të
vazhdojë të monitorojë numërimin e rasteve me COVID gjatë javës së ardhshme dhe mund të
zbusë zyrtarisht mandatin e maskave në shkollat   dhe zyrat tona duke filluar nga e Mërkura, 9
Mars, ,nëse numri rasteve mbetet i ulët. Ne do t'ju mbajmë të përditësuar ndërsa udhëzimet e
PDPH evoluojnë.

Faleminderit, kujdesuni  dhe të jeni të  sigurt.

Me vlerësim,

https://www.covidtests.gov/
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