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ZGODA NA BADANIE COVID
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Drogie Rodziny,

Dziękujemy za nieustające wsparcie, gdy rozpoczynamy rok szkolny 2021-2022. W Społecznej Szkole Publicznej Abby
Kelley Fosterzapewnienie bezpieczeństwa uczniom i naszym pracownikom jest najwyższym priorytetem. W ciągu
ostatniego roku nauczyliśmy się bardzo wiele o zarządzaniu COVID w naszych szkołach, a nasze obecne wytyczne i
procedury dla społeczności Abby Kelley odzwierciedlają najbardziej aktualne zalecenia Departamentu Szkolnictwa
Podstawowego i Średniego (DESE), Centrum Kontroli Chorób ( CDC) oraz Departament Zdrowia Publicznego stanu
Massachusetts (DPH).

W ciągu pierwszych dwóch tygodni szkoły mieliśmy kilka pozytywne przypadki CoVID we wszystkich trzech szkołach w
okręgu AKFCS.  Prosimy o dalsze staranne NIE wysyłanie uczniów do szkoły, jeśli są chorzy/objawowi lub jeśli ktoś
inny w rodzinie uzyskał pozytywny wynik testu na obecność COVID. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby
zapewnić bezpieczeństwo wszystkim pracownikom i studentom. Proszę NIE wysyłać uczniów do szkoły, jeśli są chorzy
lub jeśli trzeba im podawać rano leki przeciwbólowe, takie jak tylenol lub motrin.

Jak wspomniałem podczas seminarium internetowego dotyczącego powrotu do szkoły, które odbyło się 17 sierpnia, aby
zapewnić bezpieczeństwo wszystkim członkom naszej społeczności, Abby Kelley oferuje testy na obecność COVID na
miejscu w naszym Okręgu. Program testów na COVID na lata 2021–2022 ma trzy opcje, które szkoły mogą wybrać:
Testowanie objawowe dla uczniów wykazujących objawy COVID w szkole, Rutynowe kontrole bezpieczeństwa
COVID, aby zapobiec niewykrytemu rozprzestrzenianiu się wirusa wśród uczniów, którzy nie wykazują objawów, oraz
Test i Zostań dla uczniów, którzy mogli być narażeni w szkole, ale nie wykazują objawów. Każdy z tych testów wymaga
szybkiego, nieinwazyjnego wymazu z nosa, który jest pobierany pod nadzorem pielęgniarki szkolnej.

Abby Kelley oferuje wszystkie trzy opcje testowania. Jednorazowe zarejestrowanie się w celu uzyskania zgody umożliwi
przetestowanie Twojego ucznia w sposób odpowiedni dla tej zmieniającej się sytuacji. Testy te są BEZPŁATNE dla
WSZYSTKICH pracowników i uczniów i nie ma ograniczeń co do tego, ile razy uczeń lub członek personelu może
uczestniczyć w tych testach w ciągu roku szkolnego. Testy te są przeznaczone dla WSZYSTKICH studentów i
pracowników, niezależnie od statusu szczepień. Uczniowie mogą uczestniczyć tylko za zgodą i zgodą rodzica lub
opiekuna. Ważne jest, aby Abby Kelley, które są w pełni informowane o procesie; możemy jednak odpowiedzieć na
wszelkie pytania dotyczące tego procesu musisz się zarejestrować i wyrazić zgodę w celu przetestowania swojego ucznia.
Każda z trzech części naszego programu testowego została opisana poniżej; jak są prowadzone, do czego służą.

Testy objawowe stosuje się, gdy uczeń/członek personelu wykazuje w szkole potencjalne objawy COVID. Niektóre
objawy wyglądają identycznie jak inne choroby, takie jak przeziębienie lub grypa, a ten szybki test mówi nam, czy
student/członek personelu z objawami ma objawy COVID, czy nie. Pielęgniarka skontaktuje się z rodzicem/opiekunem,
aby poinformować ich, że uczeń źle się czuje, a następnie przeprowadzi szybki test. Gdy wyniki tego testu powrócą w
ciągu 15 minut, pielęgniarka będzie mogła określić, czy uczeń (z minimalnymi objawami i negatywnym szybkim testem)
może pozostać w szkole.

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

edukacji zawodowej/zawodowej oferowanych przez okręg.
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Test and Stay umożliwia uczniom/członkom personelu, którzy mają bliski kontakt z osobą zakażoną COVID w
środowisku szkolnym, pozostanie w szkole, jeśli uczeń/członek personelu nie wykazuje objawów. Zamiast konieczności
poddawania kwarantannie nieobecności w szkole, ci uczniowie/członkowie personelu przejdą codzienny szybki test,
pozostając w szkole, o ile nie mają objawów. Studenci/członkowie personelu uczestniczą w testach i pozostają przez co
najmniej siedem dni po wystawieniu.

Rutynowe kontrole bezpieczeństwa COVID (co w zeszłym roku szkolnym określano jako „testy zbiorcze”)
minimalizują zakłócenia w nauce, pomagając nam wykryć potencjalne rozprzestrzenianie się wirusa przed jego
rozpoczęciem. Każdy uczeń sam przeprowadza kontrolę bezpieczeństwa co tydzień. Próbki pobierane są w szkole w
grupach po 5-10 osób. Próbki są grupowane i wysyłane do laboratorium – wszystkie próbki w grupie są razem testowane
pod kątem COVID-19. W prawie wszystkich przypadkach otrzymanie wyników kontroli bezpieczeństwa zajmie mniej niż
24 godziny. Uczniowie mogą nadal przychodzić do szkoły w oczekiwaniu na wyniki kontroli bezpieczeństwa; nie muszą
poddawać się kwarantannie w oczekiwaniu na wyniki. Jeśli test sprawdzający bezpieczeństwo jest pozytywny, uczniowie
w grupie podejmą indywidualne testy w celu ustalenia, który uczeń (uczniowie) w grupie dał pozytywny test. Pielęgniarka
skontaktuje się z rodziną w sprawie dalszych kroków.

Jeśli uczeń/członek personelu uzyska pozytywny wynik testu na obecność COVID przy użyciu któregokolwiek z testów w
tym programie, musi poddać się kwarantannie w domu zgodnie z zaleceniami CDC dziesięć dni od wystąpienia objawów
lub dziesięć dni po pozytywnym teście przed powrotem do szkoły. Uczeń/członek personelu musi również pozostawać
bez gorączki przez 24 godziny (bez pomocy leków).

Oferujemy te opcje testowania, aby pomóc naszej społeczności w zachowaniu bezpieczeństwa, zaoferować rodzicom
wygodny sposób na wykluczenie COVID, zatrzymać uczniów w szkole tak długo, jak to możliwe, i mieć natychmiastowy
dostęp do informacji. We potrzebujemy Twojej pomocy, aby program ten sukces i Abby Kelley bezpieczne dla
naszych pracowników i studentów.

Aby wziąć udział w programie, musisz zarejestrować swojego ucznia i podpisać formularz zgody w jego imieniu. Abby
Kelly planuje rozpocząć program testów już w poniedziałek 13 września. Prosimy o jak najszybszą rejestrację, chociaż
w tym roku możesz wybrać opcję w dowolnym momencie.

Aby dowiedzieć się więcej o naszym programie testowania COVID-19, odwiedź www.akfcs.org.  Jeśli masz dodatkowe
pytania dotyczące programu, skontaktuj się z pielęgniarką swojego ucznia:

Szkoła podstawowa: Melissa Joubert mjoubert@akfcs.org lub 508-854-8400 wew. 2604

Gimnazjum: Ariel Stricker astricker@akfcs.org lub 508-854-8400 wew.3604

Szkoła średnia: Sara Ramirez sramirez@akfcs.org lub 508-854-8400 wew. 4604

Mamy nadzieję, że te środki, oprócz noszenia masek, mycia rąk i częstego sprzątania w naszych budynkach, zapewnią
bezpieczeństwo w naszych szkołach i Twoich uczniach w szkole. Dziękuję za nieustające wsparcie w tym trudnym czasie.

Best,
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Heidi Paluk
Tymczasowy Dyrektor Wykonawczy
Abby Kelley Foster Charter School
hpaluk@akfcs.org
508-854-8400 wew. 3565

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

edukacji zawodowej/zawodowej oferowanych przez okręg.

http://www.akfcs.org
mailto:hpaluk@akfcs.org

