
                                                                                             
ZYRA E MBESHTETJES SE STUDENTEVE    
                                                                    Suite 210 
                                             440 North Broad Street  

  Philadelphia, PA 19130 
                                                             

                            
 
   
 

Translation and Interpretation Center (8/2022)  SY 2022-23 Health & Safety Update (Albanian) 

 

12 Gusht, 2022 

 

Të Nderuar Prindër dhe Familje të Drejtorisë Arsimore të Filadelfias, 

 

Dita e parë e shkollës është e Hënë, 29 Gusht dhe ne jemi të emocionuar të mirëpresim 

studentët dhe personelin  tonë në klasat tona për të mësuarit në - person.Drejtoria Arsimore e 

Filadelfias dhe Departamenti i Shëndetit Publik të Filadelfias (PDPH) kanë punuar ngushtë gjatë 

gjithë verës, duke monitoruar kushtet lokale të COVID-19 dhe duke ndjekur udhëzimet federale 

dhe lokale të shëndetit publik për të përcaktuar masat më të mira të shëndetit dhe sigurisë për 

të zbutur përhapjen të COVID-19 ndërsa studentët kthehen në shkollë.  

 

Për 10 ditët e para të vitit të ri shkollor – nga 29 Gushti deri më 9 Shtator – të gjithë 

nxënësve dhe personelit do t'u kërkohet të mbajnë maska ndërsa janë në shkollë, 

pavarësisht nga niveli i komunitetit COVID-19. Kjo është një masë paraprake shtesë për 

shëndetin dhe mirëqenien e gjithsecilit pasi rritja e tubimeve shoqërore në fund të verës mund 

të rrisë rrezikun e ekspozimit ndaj COVID-19. Maskimi mund të bëhet më pas opsional në 

rrethana specifike. Protokollet tona të Përgjithshme të përditësuara COVID-19 për SY 2022-

2023 mund të gjenden këtu. Këtu janë pikat kryesore: 

 

Maskimi  Maskimi do të jetë fakultativ për studentët dhe personelin, përveç: 
- për 10 ditët e para të vitit të ri shkollor - 29 Gusht deri më 9 

Shtator. 

- kur Niveli i Komunitetit COVID-19 është i lartë sipas Treguesve 
të Nivelit Komunitar të CDC COVID-19. Në këtë rast, Drejtoria do të 
njoftojë familjet dhe personelin se do të kërkohet maskim universal 
në ambiente të mbyllura në shkolla, autobusë shkollorë dhe zyra 
derisa niveli i komunitetit të kthehet në mesatar. Në një nivel 
komuniteti mesatar, rekomandohet fuqimisht maskimi. 

- në raste specifike kur mund të kërkohet maskim universal, 
pavarësisht nga niveli i komunitetit COVID-19, duke përfshirë:  

- përhapjen në klasë ose në shkollë, 
- ose pas kthimit nga pushimet e zgjatura dhe pushimet 

kur grumbullimet shoqërore të shtuara mund të rrisin 
rrezikun e ekspozimit ndaj COVID- 19. 

 
Studentëve dhe personelit në programet e PreK Head Start u kërkohet 
ende të mbajnë maska në çdo kohë, pavarësisht nga niveli i komunitetit. 

https://www.philasd.org/coronavirus/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/covid-by-county.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/covid-by-county.html


 

 

Maska për të 
qëndruar 
 

Studentët dhe personeli që kanë qenë të ekspozuar ndaj COVID-19, 

pavarësisht nga statusi i vaksinimit, nuk u kërkohet më të qëndrojnë në 

karantinë në shtëpi, nëse nuk janë të pranishme simptoma të ngjashme me 

COVID-19. Në vend të kësaj, ata mund të kthehen në shkollë, por u 

kërkohet të mbajnë maskë për 10 ditë.  

Izolimi Studentëve që rezultojnë pozitivë për COVID-19 u kërkohet të izolohen në 

shtëpi për të paktën 5 ditë kalendarike dhe të marrin pjesë në mësimin 

virtual. Prindërit/kujdestarët duhet gjithashtu të njoftojnë infermieren e 

shkollës ose të telefonojnë ekipin e reagimit ndaj COVID në 215-400-5454. 

Nëse nuk ka simptoma pas 5 ditësh izolim, studentët mund të kthehen në 

shkollë, por duhet të mbajnë një maskë të cilësisë së lartë (N95 ose KN95) 

për 5 ditë të tjera dhe duhet të hanë në një zonë të caktuar.    

Testimi i 
studentëve 

Infermierët e shkollës do të ofrojnë testim për COVID-19 për studentët që 

fillojnë të shfaqin simptoma gjatë ditës së shkollës. Në rast të një përhapje 

në një shkollë, një testues ambulant do të ofrojë mbështetje shtesë për 

testimin në vend. Një formular i nënshkruar i pëlqimit prindëror duhet të jetë 

në  dosje në shkollë që kërkohet për testimin e  studentëve, prandaj ju 

lutemi dorëzoni formularin e plotësuar tek infermierja e shkollës së fëmijës 

suaj. Të gjitha familjet duhet të dorëzojnë një formular të ri pëlqimi për vitin 

shkollor 2022-2023. Drejtoria  gjithashtu do të vazhdojë të ofrojë testimin 

falas për COVD-19 për studentët në pesë vende të testimit në shkolla. 

Vendndodhjet janë të listuara këtu.  

Vaksinat  Vaksinat kundër COVID-19 inkurajohen, por nuk kërkohen për studentët, 

përfshirë atletët studentë. Fëmijët e moshës gjashtë muajsh e lart tani kanë 

të drejtë për vaksinën primare të COVID dhe ata pesë e lart kanë të drejtë 

për vaksina përforcuese. Për të mësuar më shumë rreth vaksinave dhe ku 

t'i merrni ato, vizitoni Covid-19 Information Hub, faqen e internetit të qytetit 

të Filadelfisë këtu ose www.vaccines.gov. 

Shëndeti dhe 

higjiena e 

përgjithshme 

Të gjitha shkollat do të pajisen me maska të cilësisë së lartë, stacione 

dezinfektuese të duarve dhe pastrues ajri dhe sipërfaqe për të promovuar 

më tej mjedise të shëndetshme mësimore. Për të mbështetur më tej 

shëndetin dhe mirëqenien e të gjithëve në shkollat tona, familjeve u 

kërkohet të monitorojnë shëndetin e fëmijëve të tyre dhe t'i mbajnë në 

shtëpi nëse janë të sëmurë, si dhe të praktikojnë larjen e duhur të duarve 

dhe vendosjen e maskave me fëmijën e tyre.  

 

Monkeypox /Lija e majmunëve mund të jetë gjithashtu në krye të mendjes për familjet dhe 

personelin tonë. Ju lutemi ta dini se ne po punojmë ngushtë me PDPH për të monitoruar 

situatën dhe do të kërkojmë udhëzime nga PDPH dhe Qendra për Kontrollin e Sëmundjeve për 

të identifikuar çdo masë të nevojshme sigurie për shkollat tona. Ne do t'ju përditësojmë pasi të 

https://www.philasd.org/studenthealth/covidtesting/#consent
https://www.philasd.org/studenthealth/covidtesting/
https://www.phila.gov/services/mental-physical-health/get-vaccinated/sign-up-to-get-a-covid-19-vaccine/
http://www.vaccines.gov/


 

 

ketë më shumë informacione. Ndërkohë, ne do të vazhdojmë të zbatojmë procedura të 

përmirësuara pastrimi dhe dezinfektimi çdo ditë në shkolla dhe zyra, duke i kushtuar vëmendje 

të veçantë zonave me prekje të lartë si ambientet e banjës, tavolinat dhe dorezat e dyerve. 

Ju gjithmonë mund të gjeni informacionin më të fundit, duke përfshirë informacionin në lidhje me 

Health & Safety Town Halls, për familjet duke vizituar  Covid-19 Information Hub. Ndërsa 

COVID-19 dhe çështjet e tjera të shëndetit publik vazhdojnë të evoluojnë, po ashtu edhe 

përgjigja jonë do të zhvillohet. Vitet e fundit na kanë mësuar të gjithëve se duke punuar së 

bashku dhe duke qëndruar fleksibël sipas nevojës, ne mund të mbështesim mjediset e 

shëndetshme të të mësuarit  në - person që u nevojiten studentëve tanë. Mezi presim të 

punojmë së bashku me ju ndërsa mirëpresim studentët të kthehen në shkollë më 29 Gusht. 

Dr. Kendra McDow     Dr. Cheryl Bettigole 

Dr. Kendra B. McDow       Dr. Cheryl Bettigole 

Drejtoria Arsimore e Filadelfias     Departamenti Shëndetesor i Filadelfias  

School District Medical Officer               Commissioner of Health 

     


