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ЩОДЕННА ПЕРЕВІРКА УЧНІВ НА СИМПТОМИ COVID-19 
 
 

 

Перед тим, як відправити дитину до школи, батьки повинні щодня перевіряти 

появу симптомів у своєї дитини. Якщо на будь-яке із наступних запитань ви 

відповіли ТАК, ваша дитина повинна залишатися вдома, а вам слід повідомити про 

захворювання або появу симптомів у вашої дитини в школу, в офіс по відвідуванню.   

Вам в допомогу, ми розробили наступні поради від шкільного округу: «Перевірка 

симптомів у школі», про ваші дії, перш ніж відправити дитину до школи.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На додаток до вищесказаного, якщо ваша відповідь ТАК на будь-який із наступних 
пунктів, ваша дитина повинна залишатися вдома.  Вам потрібно повідомите про це 
в школу, де навчається ваша дитина, в офіс по відвідуванню.  
 
 
 
 
 

 

 
  

 Чи є у вашої дитини температура (100,4 ° F або вище) без прийому жаро 
понижуючих препаратів? (Якщо вам потрібен термометр, зверніться до школи, де 

навчається ваша дитина.) 

 У дитини болить горло? 
 Чи є у дитини кашель, який викликає ускладнене дихання (для дітей з 

хронічним алергічним / астматичним кашлем, інша форма кашлю, у порівнянні 
із звичайним станом)? 

 Чи є у дитини діарея або проблеми із шлунком? 
 Чи є у дитини сильна головна біль, і підвищення температури? 

 Чи є у дитини втрата смаку або запаху? 

 У вашої дитини закладений ніс або є нежить? 

 

 На протязі останніх 14 днів, ваша дитина була в близькому фізичному контакті 
(1,8 метри або ближче, протягом як мінімум 15 хвилин) з людиною, яка має 
лабораторно підтверджений діагноз COVID-19? 

 Ваша дитина в даний час знаходиться в ізоляції або на карантині, по причині 
контакту із людиною, що за тестом, інфікована на COVID-19 або якщо ви 
стурбовані тим, що дитина може захворіти COVID-19? 

 Чи очікуєте ви в даний час результатів тесту COVID-19 для вашої дитини? 

 



COVID-19
Тест

Люди з підтвердженим
захворюванням або симптомами,
зможуть отримати допомогу
завчасно. Результати вашого
тесту COVID-19, поряд з іншою
інформацією, допоможуть
вашому доктору, приймати
ефективні дії щодо лікування.

Тестування допоможе обмежити
поширення COVID-19 в наших
школах і в суспільстві. Ми
зможемо швидше знаходити
людей які були в контакті з
хворим, а самоізоляція або
карантин можуть бути розпочаті
раніше, щоб допомогти зупинити
поширення вірусу.

Округ San Juan Unified створить центри добровільного
тестування на COVID-19, які будуть доступними для учнів
і працівників, відповідно до діючих рекомендацій
Департаменту охорони здоров'я штату Каліфорнія.

Ось чому так важливо пройти тестування:



Всі учні, працівники та відвідувачі зобов'язані носити маски для
обличчя в наших школах. Ми не проти щоб сім'ї забезпечили своїх
учнів масками індивідуально. Школи зможуть надати одноразові
маски для учнів, у яких не буде маски/покриття для обличчя.

Одягаємо - захищаємо:
покриття для обличчя
для вс�х

Дозволено тимчасово зняти маску під час
прийому їжі. Використовуйте пов'язки, щоб
зняти маску з обличчя. Потім складіть разом
зовнішні кути і покладіть в безпечне місце.
Після того, як ви зняли захисну маску з
обличчя, ретельно вимийте руки.

Під час використання НЕ торкайтеся маски
на обличчі.

Вимийте руки перед тим, як надіти маску на
обличчя.

Переконайтеся, що маска щільно прилягає
до носа, рота і підборіддя, а з боків немає
зазорів.



 
 

FACE COVERING POLICY:  
SCHOOL DISTRICT HEALTH & SAFETY ACTIONS 

 

 
• Всі працівники округу, а також всі учні і всі відвідувачі повинні носити захисні маски під час 

занять, на території школи або округу, в шкільних автобусах або під час відвідування 
шкільних заходів, якщо у них немає письмового медичного звільнення від носіння маски. 
 

• Захисна пов'язка, (інші назви маска або тканинна маска), призначається для обмеження 
попадання вірусу / інфекції, через дихальну систему людини, закриваючи ніс і рот. Маску 
можна прикріпити на обличчі за допомогою зав'язок або ременів або просто обернути 
навколо нижньої частини обличчя. 
 

• Діти молодше двох років, ті, у кого є проблеми з диханням (підтверджено медичним 
звільненням), або ті, хто знаходиться без свідомості або недієздатні, а також всі, хто якимось 
іншим чином не можуть зняти захисне покриття без сторонньої допомоги, звільняються від 
носіння маски. 
 

• Дозвіл яке дає право не носити маску повинні бути підписані доктором або працівниками 
госпіталів або клініки, які надають медичні послуги. Медичне звільнення необхідно надати 
шкільного або окружному персоналу і повинно знаходитися в папці з особистою справою 
учнів, Q-SIS або надано співробітникам шкільного офісу (Тип документа - Здоров'я/Document 
Type - Health). 

o Якщо захисну маску не можна носити за станом здоров'я або інвалідності (необхідне 
медичне підтвердження), діти можуть не носити захисну маску. Однак, людина, повинен 
зберігати фізичне відстань від інших в максимально можливій мірі. Маски для обличчя 
повинні закривати обличчя і бажано мати драпірування зсередини. Маски не можуть бути 
замінені лицьовими щитками без документально підтвердженого медичного 
звільнення або постійної інвалідності. 

 
• У деяких ситуаціях, коли маска не може використовуватися через інвалідність або з причин 

розвитку (наприклад, при спілкуванні або допомоги маленьким дітям або глухим або ті які 
недочувають), потрібні прозорі маски / щитки для обличчя. Дозвіл надається в 
індивідуальному порядку. 
 

• Захисні маски можуть бути тимчасово зняті в певний час. Наприклад: під час прийому їжі, 
перерв на ланч, під час сну або коли маску потрібно замінити. 
 

• Слід нагадувати учням не торкатися до обличчя і часто мити руки або використовувати 
дезінфікуючий засіб для рук.  

o При необхідності, наші працівники, можуть попросити використовувати маски або, в 
обмежених випадках, захисних щитків.  
 

• Діти, які випадково не принесли маску в школу, будуть доступні одноразові маски для 
обличчя, щоб запобігти непотрібні відлучення від занять. 

 
• Працівники школи не допустять на територію школи, кого або, якщо людина відмовляється 

носити маску для обличчя і не мають звільнення від носіння маски у відповідності з 
керівними принципами CDPH.  

 



 
 

Недотримання учнями правил при носінні маски 
 
 

• Учням рекомендується щодня приносити в школу захисні маски для себе. Для учнів, які ненавмисно 
не приносять в школу маску для обличчя, будуть доступні одноразові маски для обличчя, щоб 
запобігти непотрібні виключення. Всі співробітники округу несуть відповідальність за те, щоб учні 
надягали маски у відповідний час. 
 

• Відповідно до директив щодо відновлення роботи шкіл, Департамент громадської охорони здоров'я 
Каліфорнії (CDPH), школи повинні обмежити доступ людей на територію, якщо вони не мають маски 
для обличчя і не мають звільнення від доктора. Учням нагадуватимуть про те, що маски необхідні для 
безпечного навчання в класі, передвіщені по території школи, в шкільних автобусах або на будь-
якому шкільному заході. Умисне недотримання цієї вимоги призведе до дій передбачених законом з 
охорони здоров'я і безпеки, які викладені нижче.  
 

Примітка - учням, які не будуть мати захисну маску, слід надати одноразову маску. Якщо буде 
встановлено, що студент випадково зняв маску, це не повинно розглядатися як порушення правил 
відносно охорони здоров'я або дисциплінарний інцидент. 
 

Для учнів, які навмисно знімають маску або неналежним чином носять її в школі, шкільному автобусі 
або під час шкільних заходів, слід зробити такі дисциплінарні дії: 
 

Здоров'я та 
безпека 
інцидент 

Дії по охороні здоров'я / безпеки (документ в Q-SIS) 

1ше 
порушення** 

Попередження. Нагадування або пояснення правил. Повідомлення батькам / 
опікунам.  

2ге 
порушення** 

Попередження і зустріч з батьками / опікунами. Зустріч з батьками, повинна бути 
запланована за участю адміністратора, вчителя, батьків / опікунів і учнем, для 
того щоб нагадати і повторно пояснити правила. Сімейний договір (Family 
Compact) слід переглянути. Пояснення можливих подальших дій, якщо учень 
продовжує навмисно знімати захисну маску з обличчя або неправильно носить. 

3те 
порушення** 

Учень позбавляється можливості навчатися на території школи. Адміністратор 
повинен повідомити батьків / опікунів. Короткостроковий переведення на 
дистанційне навчання (1 тиждень). 

4те 
порушення** 

Учень позбавляється права навчатися на території школи. Адміністратор повинен 
повідомити батькам/ опікунам. Переведення на дистанційне навчання (до 
закінчення навчального періоду).  

 
Учні, які повертаються до навчання на території школи і навмисно знімають захисну маску з обличчя 
або носять її неналежним чином в класі, на території школи, в шкільних автобусах або на будь-якому 
шкільному заході, за винятком випадків, коли є письмовий медичний звільнення, також можуть бути 
залучені до дисциплінарних заходів, на підставі Кодексу Освіти штату Каліфорнія (розділи 48900 
тощо) 

 

Додаткові порушення правил з охорони здоров'я і безпеки або інші інциденти, повинні розглядатися 
в школах, відповідно до правил поведінки округу. 

 

** Школи негайно заберуть учня з території школи, якщо вони відмовляться носити маску для 
обличчя (за винятком якщо учень має звільнення від носіння маски) відповідно до рекомендацій 
CDPH. 



Здоров'я та безпека наших студентів і працівників - головний пріоритет округу San
Juan Unified. Мити руки не складно, і це один з найефективніших способів запобігти
поширенню мікробів. Необхідно часто мити руки протягом дня, в тому числі до і
після їжі; при кашлі або чханні; після занять, якщо ви користувалися загальними
предметами; а також до і після відвідин туалету.

5 крок�в для миття рук,
щоб залишатися в
безпец�

1.
Намочіть руки
чистою,
проточною водою, 
закрийте кран,
після чого потрібно 
намилити руки.

2.
Складіть долоні
разом і нанесіть мило
по всій долоні і
тильній стороні долоні,
в тому числі між
пальцями.

4.
Ополосніть руки
чистою,
проточною
водою.

5.
Протріть руки
паперовою
серветкою/
полотенцем.

3.
Мийте руки
не менше 20 секунд.
Потрібен секундомір?
проспівайте пісеньку
"Happy Birthday"
від початку до кінця,
двічі.

Це так
просто!

Дякую за
вашу допомогу 

у створенні
безпечної 
атмосфери

в нашій школі.



Давайте разом
п�дтримувати правила
безпеки, збер�гайте
дистанц�ю в 6 фут�в (2 м).

Здоров'я та безпека наших студентів і працівників -
головний пріоритет округу San Juan Unified. Важливо, щоб
ми зберігали дистанцію в 6 футів (2м), один від одного, в
наших школах як всередині, так і за межами класу.

Дозволена кількість людей,
в певних приміщеннях,
може бути обмежена. У
ваших класах, парти
знаходяться на відстані 6
футів.

Ви побачите графічні знаки
по всій території школи, що
вказують в якому напрямку
рухатися в коридорах або на
окремих доріжках. Зверніть
увагу на знаки які нанесені
на підлогу, вони допоможуть
вам зберігати безпечну
дистанцію.



 
 

Повернення до навчання на території школи:  
Договір між школою і родинами 

 
 

Translated by SA 021221 

Ukrainian 

Ми дуже раді вітати наших учнів і їх сім'ї в школах округу! Об'єднаний шкільний округ San Juan дуже 
серйозно ставиться до здоров'я і благополуччя наших учнів, вчителів та працівників. Ми зобов'язуємося 
співпрацювати з вами, щоб зробити все можливе, щоб забезпечити безпечну і продуктивну атмосферу 
для наших студентів. 
 

Будь ласка, прочитайте наведені нижче зобов'язання і відзначте кожне з них підтвердивши вашу згоду 
на співпрацю із нами в цей безпрецедентний час. Ми цінуємо вами і віримо, що разом ми зможемо 
забезпечити безпечний і освітній досвід для наших учнів. Будь ласка, напишіть ваші ініціали та 
підпишіть нижче: 
 

_____ Я зобов'язуюсь перевіряти свою дитину на наявність симптомів захворювання, щоранку, перш ніж 
відправляти його / її в школу. (Додається) 
 

_____ Я, щодня, зобов'язуюсь відправляти свою дитину з маскою або покриттям на обличчі і погоджуюся з 
правилами округу щодо закриття обличчя (додається). Якщо у мене немає масок, я зв'яжуся з офісом школи, 
де вчиться моя дитина. 
 

_____ Я розумію, що до кінця 2020-21 навчального року, для навчання на території школи, моя дитина (діти) 
повинні завжди носити маску для обличчя, на території школи, в автобусі або під час шкільних заходів, якщо 
у них немає письмового медичного звільнення від вашого лікаря. 
 

_____ Якщо мені потрібно піти в офіс, я одягну маску для обличчя і буду підтримувати соціальну дистанцію. 
 

_____ Я зобов'язуюсь заохочувати свою дитину практикувати дистанціювання під час навчання в школі. 
 

_____ Я зобов'язуюсь стежити за тим, щоб моя дитина залишала вдома особисті іграшки, м'ячі та інші подібні 
предмети. 
 
_____ Я зобов'язуюсь заохочувати свою дитину утримуватися від спільного використання напоїв, їжі і 
приладдя. 
 
_____ Я зобов'язуюсь дотримуватися окружного плану безпеки у зв'язку з COVID-19. 
 
_____ Я зобов'язуюсь забрати мою дитину зі школи негайно, якщо він/вона захворіє в школі або під час 
шкільних заходів. 
 
_____ Якщо моя дитина ходить в школу і зі школи, я зобов'язуюсь заохочувати його/її дотримуватися 
соціального дистанціювання. 
 
_____ Я розумію, що до кінця 2020-21 навчального року, навчання на території школи є варіантом для 
навчання, який доступний для студентів в окрузі. Якщо я не згоден/на із правилами щодо охорони здоров'я 
та заходів безпеки, включаючи всі перераховані вище пункти, і / або якщо моя дитина не може дотримуватися 
встановлених округом правил безпеки і охорони здоров'я, дистанційне навчання є альтернативним освітнім 
варіантом, доступним для всіх учнів.  
 

____________________________________________     ___________________________________________  

 Підпис батьків / опікунів             Дата          Підпис учня     Дата  

 



Для отримання
�нформац�ї, залишайтесь
на зв'язку!

Оновлення про
ситуацію із COVID-
19 і плани про
підтримку безпеки
у школах, на
сторінці:

Вам потрібно
оновити методи
отримання
повідомлень та
інформації від
округу? Відвідайте:

www.sanjuan.edu/COVID19

www.sanjuan.edu/mynotifications 

http://www.sanjuan.edu/COVID19
http://www.sanjuan.edu/mynotifications
http://www.sanjuan.edu/mynotifications


       

Original: Attendance Clerk                                                          Copy to Parent and School Nurse                     Translated by SA 02/02/21 

 

Ukrainian 

 ПОВІДОМЛЕННЯ: ПРО ВИЯВЛЕНІ СИМПТОМИ COVID-19 В ШКОЛІ 
 
 

 

Батькі/опікуни: __________________________________________________ Дата:  ____________ 

Ми надсилаємо вам це повідомлення, оскільки у школі, в учнів/у вашого учня, були помічені/або є підозра на 

симптоми COVID-19. Відповідно до вказівок Департаменту охорони здоров'я округу Сакраменто, ваш учень 

буди відправлений додому зі школи, і він повинен залишатися вдома протягом певного часу відповідно до 

наведених нижче рекомендацій. 

Симптоми, виявлені / помічені у вашого учня в школі (перевірте вказані симптоми): 

Легкі симптоми: 
 Біль у горлі 
 Втомленість/біль у м'язах або тілі 
 Нудота/діарея/блювота 
 Головний біль 
 Закладений ніс/нежить 

 

      Симптоми високого ризику: 
 Неконтрольований 

кашель 
 Утруднене дихання 
 Втрата смаку / запаху 

Подальші дії та повернення до школи (нижче перелічені наші дії, які ми маємо виконувати, згідно ситуації, по 

причині наведених вище симптомів): 

Симптоми Дії Результат і повернення 

 
Сценарій #1 

 Один (1) легкій симптом 

 
Учня відправляють 

додому 

Учень може повернутися в школу 
через 72 години після того як 
симптоми зникнуть без прийому 
жарознижуючих препаратів (по 
можливості). 

 
Сценарій #2 
Два (2) або більше симптоми 
низького ризику. 
АБО 

 Один (1) або більше 
симптомів високого ризику. 

 
 

  

Учня відправлять додому і 
вам буде рекомендовано 
звернутися із ним до 
лікаря.  

 

A) Лікар надасть письмовe 
підтвердження діагнозу = учень 
може повернутися до школи, 
якщо протягом 72 годин не буде 
симптомів, без застосування 
жарознижуючих препаратів 
(якщо відповідає) АБО 

B) Негативний результат 
тесту на COVID (SARS-CoV-2 PCR) 
= учень МОЖЕ повернутися в 
школу якщо протягом 72 годин 
не буде симптомів і без 
застосування жарознижуючих 
препаратів (якщо відповідає) АБО 

C) C.Позитивний результат 
тесту на COVID, в тому випадку 
якщо учень не був у лікаря і не 
проводилося тестування = 
студент повинен буде 
ізолюватися протягом 10 днів і 
після якщо не буде симптомів 
протягом 24 годин без прийому 
жарознижуючих препаратів, 
повернутися до занять. 

 

Підпис адміністратора школи або представника / медсестри: _____________________________  
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