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Të nderuar prindër dhe familje të distriktit shkollor të Filadelfias,
Ndërsa studentët dhe stafi pergatiten për vitin e ri shkollor, ne duam të ndajmë me ju disa
përditësime dhe rikujtues për shëndetin dhe sigurinë. Ne kemi rishikuar Protokollet tona të
Përgjithshme COVID-19 për vitin shkollor 2022-2023 për t'i dhënë qartësi shtesë protokolleve
që publikuam në fillim të gushtit. Mund të rishikoni të gjithë protokollin dhe të shihni rishikimet e
renditura qartë, këtu.
Duke filluar nga java e ardhshme, maskimi do të jetë opsional, por i inkurajuar. Siç përshkruhet
në protokolle, Distrikti mund të përkohësisht rivendosni një kërkesë maskimi në rrethana
specifike, duke përfshirë kur niveli i komunitetit COVID-19 është i lartë bazuar në treguesit e
nivelit të komunitetit të CDC COVID-19. Ne e kuptojmë se disa fëmijë kanë probleme që mund
t'i pengojnë ata të mbajnë një maskë në mënyrë të sigurt ose efektive. Në këto raste, prindërit
ose kujdestarët mund të plotësojnë një formular Kërkesë Akomodimi, i cili mund të gjendet në
faqen e internetit të Protokollit të Shëndetit dhe Sigurisë.
Për të mbështetur më tej mjedise të shëndetshme shkollore, prindërit dhe kujdestarët
inkurajohen të planifikojnë fëmijët për vaksinën kundër COVID-19 dhe gripit. Të gjithë fëmijët e
moshës shkollore kanë të drejtë për këto vaksina, të dyja janë vërtetuar se janë shumë efektive
në parandalimin e sëmundjeve dhe mund të administrohen nga mjeku i fëmijës suaj ose në një
farmaci lokale.
Më në fund, Distrikti vazhdon të punojë me Departamentin e Shëndetit Publik të Filadelfias për
të monitoruar rastet e monkeypox në Filadelfia. Bazuar në të dhënat aktuale, rreziku i
kombinuar i infeksionit tek fëmijët dhe përhapja në shkolla është shumë i ulët. Vizitoni internetit
të Protokollit të Shëndetit dhe Sigurisë për të gjetur një dokument "Informacion për familjet për
Monkeypox" që ofron një përmbledhje të Monkeypox, si ta identifikoni atë dhe çfarë të bëni nëse
fëmija juaj zhvillon simptoma ose rezulton pozitiv.
Distrikti është i përkushtuar t'ju mbajë të informuar për çdo përditësim ose ndryshim në kushtet
e shëndetit publik në shkollat tona. Ju gjithmonë mund të gjeni informacionin më të fundit duke
vizituar Qendra e Informacionit Covid-19 ose uebsajti i Protokolleve të Shëndetit dhe Sigurisë.
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