
     Szkoła Społeczna Abby Kelley Foster 
10 New Bond Street   Worcester, MA 01606 
Telefon: (508) 854-8400 Faks: (508) 854-8484 

www.akfcs.org 
 

 
Szkoła Społeczna Abby Kelley Foster nie dyskryminuje ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, tożsamość płciową, religię, pochodzenie narodowe, orientację 
seksualną, niepełnosprawność lub bezdomność, a wszyscy uczniowie mają równy dostęp do ogólnego programu edukacyjnego i pełnego zakresu wszelkich 

programów edukacji zawodowej, oferowanych przez dystrykt. 

  
 

26 sierpnia 2021 r. 

Do naszych Rodzin z Abby Kelley,  

Wraz z powrotem do nauki stacjonarnej, my, pielęgniarki z Abby Kelley, zaktualizowaliśmy Procedury i Wymogi 
Zdrowotne Dystryktu. Te zaktualizowane procedury ochrony zdrowia i bezpieczeństwa naszych uczniów, personelu i 
rodzin, zostały wprowadzone i zaktualizowane zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Departamentu Edukacji Podstawowej i 
Średniej (DESE), Centrów Kontroli Chorób (CDC) oraz Departamentu Zdrowia Publicznego (DPH). 

Jeśli członek Państwa gospodarstwa domowego został zidentyfikowany jako osoba mająca bliski kontakt poza szkołą, 
ma objawy i oczekuje na wyniki testu COVID-19, zdecydowanie zalecamy Państwu i członkom Państwa rodziny 
kwarantannę do czasu otrzymania negatywnego wyniku. Uczniowie NIE POWINNI być posyłani do szkoły, do czasu 
otrzymania negatywnego wyniku testu. Wyniki testu określą następne kroki: kontynuowanie kwarantanny, co obejmuje 
WSZYSTKICH członków gospodarstwa domowego lub wznowienie normalnych czynności, przy zwróceniu uwagi na 
wszelkie rozwijające się objawy. W pełni zaszczepieni, bezobjawowi uczniowie są zwolnieni z traktowania jako 
zidentyfikowany bliski kontakt. 

Prosimy rodziny o podjęcie następujących kroków CODZIENNIE przed wysłaniem ucznia do szkoły:  

● Sprawdzić temperaturę ucznia i sprawdzić czy nie ma JAKICHKOLWIEK objawów choroby. Objawy 
mogą obejmować (między innymi): 

Lista objawów COVID-19: 
• Gorączka (100.0° Fahrenheita lub wyższa), dreszcze, lub mocne dreszcze 
• Trudności w oddychaniu lub duszności 
• Nowa utrata smaku lub zapachu 
• Bóle mięśni lub bóle ciała 
• Kaszel (niewynikający z innej znanej przyczyny, takiej jak przewlekły kaszel) 
• Ból gardła, jeśli występuje w połączeniu z innymi objawami 
• Nudności, wymioty lub biegunka, jeśli występuje w połączeniu z innymi objawami 
• Ból głowy, jeśli występuje w połączeniu z innymi objawami 
• Zmęczenie, jeśli występuje w połączeniu z innymi objawami 
• Przekrwienie nosa lub katar (niewynikający z innych znanych przyczyn, takich jak alergie), jeśli występuje 
w połączeniu z innymi objawami 

Uczniowie z JAKIMKOLWIEK z tych objawów, którzy nie spełniają wymogów szkolnych procedur, MUSZĄ pozostać w 
domu i należy skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej celem uzyskania dalszych instrukcji. Proszę 
powiadomić pielęgniarkę lub wychowawcę ucznia drogą mailową lub telefoniczną, kontaktując się z sekretariatem szkoły, 
kiedy uczeń będzie nieobecny i podać powód nieobecności. 

 

Jeżeli uczeń zachoruje podczas pobytu w szkole, zostaną podjęte następujące kroki: 
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● Jeżeli uczeń wykazuje wymienione powyżej objawy podczas pobytu w szkole, Rodzic/Opiekun zostanie wezwany do 
natychmiastowego odbioru. Jeżeli nie będziemy w stanie skontaktować się z rodzicem/opiekunem, zostanie wezwana 
awaryjna osoba do kontaktu. 
 

● Rodzice/opiekunowie MUSZĄ odebrać swoje dzieci w ciągu 30 minut od kontaktu z pielęgniarką szkolną. Jeżeli 
uczeń nie zostanie odebrany w ciągu 30 minut, a Pielęgniarka Szkolna ustali, że jego stan zdrowia gwałtownie 
się pogarsza, uczeń zostanie przetransportowany karetką do UMass Memorial Medical Center (55 Lake Ave 
N., Worcester). Wszystkie wydatki na transport i leczenie obciążą Rodzica/Opiekuna. 
 

● Jeśli uczeń musi zostać w domu z powodu choroby lub jest odesłany do domu ze szkoły z którymkolwiek z 
powyższych objawów, należy skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej w celu przeprowadzenia 
testu COVID-19 lub innej diagnozy przed powrotem do szkoły. Negatywny wynik ucznia musi być otrzymany i 
sprawdzony przez pielęgniarkę szkolną przed ponownym przyjęciem do szkoły. Jeżeli Państwa uczeń ma negatywny 
wynik testu na COVID-19, ale doświadcza JAKICHKOLWIEK z powyższych objawów, musi pozostać w domu do 
czasu ustąpienia objawów i braku gorączki przez co najmniej 24 godziny, bez użycia leków obniżających 
gorączkę. 
 

● Jeżeli rodziny nie zdecydują się na test, uczniowie z objawami mogą wrócić do szkoły 10 dni od wystąpienia 
objawów, pod warunkiem, że objawy ustąpiły i uczeń nie ma gorączki przez co najmniej 24 godziny, bez użycia 
leków obniżających gorączkę. 
 

● Jeżeli uczeń ma pozytywny test na COVID-19, rodzice/opiekunowie MUSZĄ natychmiast powiadomić pielęgniarkę 
szkolną wraz z kopią wyników. Uczniowie z wynikiem pozytywnym MUSZĄ pozostać w domu przez pełne 10 
dni wracając w dniu 11 i być wolni od gorączki przez co najmniej 24 godziny i wykazać ustąpienie wszystkich 
innych objawów. 

● Jeżeli uczeń był w bliskim kontakcie z osobą, która miała pozytywny test na COVID-19, i nie jest zwolniony z 
identyfikacji jako bliski kontakt, MUSI pozostać w domu. Uczniowie będą mogli wrócić do szkoły* tylko wtedy, 
gdy spełnione są następujące kryteria, w 8 dniu po kontakcie z osobą(ami): 

○ Uczeń jest badany w 5 dniu lub później po ostatnim kontakcie i otrzymuje negatywny wynik testu, 
który jest dostarczany do pielęgniarki szkolnej 
○ Uczeń nie miał ciągłego kontaktu z osobą z wynikiem dodatnim. 
○ Uczeń nie ma żadnych objawów COVID-19. 
○ Uczeń jest badany codziennie w domu, pod kątem objawów przez 14 dni po narażeniu. 

 
*Jeśli uczeń nie jest testowany, lub wykazuje JAKIEKOLWIEK objawy, musi pozostać w domu przez pełne 14 
dni od daty ostatniego narażenia. 
 
 
My, Pielęgniarki Szkolne, udzielamy wsparcia rodzinom, które doświadczają którejkolwiek z tych sytuacji, doradzamy 
kiedy uczeń powinien wrócić do szkoły, prosimy o kontakt. Te zasady mogą ulec zmianie z powodu bieżących zaleceń 
i wskazówek wydanych przez DESE, DPH i CDC. Będziemy informować o wszystkich zmianach, tak szybko jak to 
możliwe. 

Jako część wysiłków społeczności szkoły Abby Kelley, służących utrzymaniu bezpieczeństwa naszych rodzin i społeczności, 
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prosimy o stosowanie się na bieżąco do zaleceń Massachusetts Travel Advisory. 
 
Dziękujemy za współpracę, cierpliwość i poświęcenie we wspieraniu naszych wysiłków na rzecz utrzymania bezpieczeństwa 
i dobrego samopoczucia w naszych szkołach. Nadal wspieramy Państwa i jesteśmy dostępni, aby odpowiedzieć na wszelkie 
pytania, wątpliwości lub udzielić wyjaśnień w każdej chwili. 
 
Melissa Joubert, Pielęgniarka Szkoły Podstawowej Ariel Stricker, Pielęgniarka Szkoły Średniej Sara Ramirez, Pielęgniarka 
Szkoły Średniej  
 

https://www.mass.gov/info-details/covid-19-travel-advisory

