Mahal na Distrito 73.5 Mga Pamilya,
Noong Biyernes, Hulyo 9, pinagtibay ng Kagawaran ng Kalusugan sa Publiko ng Illinois ang patnubay ng
Center for Disease Control para sa mga paaralan. Ang aming distrito ay nasa proseso ng pagsusuri sa
patnubay.
Bilang paalala, sinusunod ng Distrito 73.5 ang mga rekomendasyon ng aming lokal na Kagawaran ng
Kalusugan sa Skokie.
Tulad ng nakagawian, magpapatuloy kaming mapanatili ang kaalaman ng aming mga pamilya, habang
naghahanda kami para sa isang ligtas na muling pagbubukas para sa bagong taon ng pag-aaral.
Narito ang ilan sa mga key takeaway:
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Ang mga mag-aaral ay nakikinabang mula sa personal na pag-aaral, at ligtas na bumalik sa panuto
nang personal noong taglagas ng 2021 ay isang priyoridad.
Ang pagbabakuna ay kasalukuyang nangungunang diskarte sa pag-iwas sa kalusugan ng publiko
upang wakasan ang COVID-19 pandemya. Ang pagtataguyod ng pagbabakuna ay makakatulong sa
mga paaralan na ligtas na makabalik sa pag-aaral nang personal pati na rin mga ekstrakurikular na
aktibidad at palakasan.
Ang mga maskara ay dapat isuot sa loob ng bahay ng lahat ng mga indibidwal (edad 2 at mas
matanda) na hindi kumpletong nabakunahan. Ang pare-pareho at wastong paggamit ng maskara ng
mga taong hindi ganap na nabakunahan ay lalong mahalaga sa loob ng bahay at sa masikip na mga
setting, kung hindi mapapanatili ang paglayo ng pisikal.
Inirekomenda ng CDC ang mga paaralan na panatilihin ang hindi bababa sa 3 talampakan ng pisikal na
distansya sa pagitan ng mga mag-aaral sa loob ng silid-aralan, na sinamahan ng panloob na maskara
na isinusuot ng mga taong hindi ganap na nabakunahan, upang mabawasan ang panganib sa
paghahatid. Kung hindi posible na mapanatili ang isang pisikal na distansya na hindi bababa sa 3
talampakan, tulad ng kung hindi ganap na mabubuksan muli ng mga paaralan habang pinapanatili ang
mga distansya na ito, lalong mahalaga na mag-layer ng maraming iba pang mga diskarte sa pag-iwas,
tulad ng panloob na masking.
Ang pagsusuri sa pag-screen, bentilasyon, paghuhugas ng kamay at pag-uugali sa paghinga,
pananatili sa bahay kapag nagkasakit at nasubok, ang pagsubaybay sa contact na may kasamang
quarantine at paghihiwalay, at paglilinis at pagdidisimpekta ay mahalaga din sa mga layer ng pag-iwas
upang mapanatiling ligtas ang mga paaralan.
Ang mga mag-aaral, guro, at kawani ay dapat manatili sa bahay kapag mayroon silang mga
palatandaan ng anumang nakakahawang sakit at maipadala sa kanilang tagabigay ng pangangalaga
ng kalusugan para sa pagsubok at pangangalaga.
Maraming mga paaralan ang naglilingkod sa mga batang wala pang 12 taong gulang na hindi
karapat-dapat para sa pagbabakuna sa ngayon. Samakatuwid, binibigyang diin ang patnubay na ito sa
pagpapatupad ng mga layered na diskarte sa pag-iwas (hal., Paggamit ng maramihang mga diskarte
sa pag-iwas nang pare-pareho) upang maprotektahan ang mga taong hindi buong nabakunahan,
kabilang ang mga mag-aaral, guro, kawani, at iba pang mga miyembro ng kanilang sambahayan.
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Ang mga diskarte sa pag-iwas sa COVID-19 ay mananatiling kritikal upang protektahan ang mga tao,
kabilang ang mga mag-aaral, guro, at kawani, na hindi ganap na nabakunahan, lalo na sa mga lugar na
may katamtaman hanggang sa mataas na antas ng paghahatid ng pamayanan.
Dapat subaybayan ng mga lokal ang paghahatid ng komunidad, saklaw ng pagbabakuna, pagsusuri sa
screening, at paglitaw ng mga pagsiklab upang gabayan ang mga desisyon sa antas ng mga layered
na diskarte sa pag-iwas (hal., Paglayo ng pisikal, pagsusuri sa pag-screen).
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