Ukrainian
Цього тижня рівень ризику в окрузі Сакраменто був знижений до червоного або "значний"
державної системи регуляції загрози від COVID-19. Це важливий крок вперед для наших
шкіл та громади. Це оновлення дає студентам, сім'ям, персоналу та членам громади
сигнал що San Juan Unified, був готовий до повернення за регулярною моделлю навчання.
Це оновлення - ще один пункт на шляху до стабілізації. Ось основні моменти:
•
•

•

•

•

•

•

Sacramento County перейшов на червоний рівень за системою оцінки ризиків у
штаті. Це хороша новина.
Якщо ситуація в нашому регіоні залишиться на червоному рівні до 13 жовтня,
керівники штату та округів можуть скасувати або змінити місцеві накази про
обмеження по причині охорони здоров’я, які не дають школам працювати в
регулярному режимі. Керівники шкільного округу, уважно стежать і готові до будьяких змін для реалізації планів про можливе повернення до регулярного навчання.
Ситуація в окрузі Сакраменто може ще покращитись і перейти на помаранчевий
рівень, але тільки з вашою допомогою. Відвідайте www.turnsacramentoorange.com
щоб дізнатися більше.
Під час моніторингу ситуації ми спостерігаємо за тим як проходить навчання, в
інших школах та округах, які вже відкрились і використовують модель, подібну до
тої, яка є у планах нашого округу, і була представлена ще 16 липня. Існують певні
занепокоєння, за якими, можливо, потрібно буде модифікувати завдання для
студентів / працівників і що може вплинути на модель викладання.
Персонал округу продовжує співпрацювати із іншими установами які забезпечують
безпеку за місцем праці та іншими особами, щоб знайти рішення для визначення
проблем та включити будь-які нові вказівки, щодо охорони здоров’я, працюючи для
покращення планів, щодо можливого повернення.
Поки не існує точних строків повернення до регулярного навчання. Департамент
Освіти заслухає оновлення щодо планування - 13 жовтня. Сім'ї все ще можуть
відповісти на наше запитання про модель навчання яку вони обирають, в
найближчі два тижні, яке надасть нам реальну картину із перевагами для вас:
залишатися на дистанційному навчанні чи повертатися до регулярного навчання.
Якщо ви ще не бачили цього опитування, обов’язково ознайомтесь із презентацією
щодо захисних засобів та засобів безпеки.

Що означає «червоний» рівень небезпеки?
Відповідно до каліфорнійської системи моніторингу COVID-19, округи отримують
відповідний рівень ризику на основі кількості нових випадків COVID-19 на 100 000 жителів
та відсотку проведених тестів, які показали позитивні результати. Цього тижня в
Сакраменто перейшло з найвищого рівня ризику, /фіолетового/ або широко поширеного,
на червоний або /значний/ рівень. Знаходячись на /червоному/ рівні, у регіонах можуть
перейти до відновлення роботи, наприклад, ресторани та музеї, із певними обмеженнями
та не на повну потужність.
Якщо округ Сакраменто зможе залишитись на червоному рівні до 13 жовтня, школам
офіційно буде дозволено за державними правилами, повернутися до навчання у школах,
якщо будуть введені відповідні заходи безпеки та буде дотримано соціальне
дистанціювання . Як тільки округ досягне цієї межі, службовці відділу охорони здоров’я
округу доведеться скасувати або змінити попередні місцеві розпорядження про охорону
здоров’я, за якими закривали школи. Перш ніж доопрацьовувати плани повернення до
особистого навчання, працівники району уважно стежать за розвитком подій і чекають на
переглянуті вказівки окружних службовців охорони здоров’я, якщо і коли вони скасують
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або переглянуть розпорядження про охорону здоров’я, які в даний час утримують школи у
форматах дистанційного навчання. Більше буде відомо, за два тижні, коли округ буде
переведений на червоний рівень ризику.
Детальніше про рівні державного ризику ви можете прочитати в постановах округу від 18
вересня або на державному веб-сайті за адресом - covid19.ca.gov.
На якому рівні округ Сакраменто?
Округ Сакраменто розпочав кампанію, щоб заохотити всіх допомогти досягти
/помаранчевого/ або помірного рівня ризику. Щоб потрапити туди, кількість нових випадків
захворювання на 100 000 жителів повинне продовжувати зменшуватися. Станом на цей
тиждень, це 6,8 випадків на 100 000 жителів, що становить лише на 2,2 випадки від більш
обмежувального фіолетового рівня. Інший ключовий показник, відсоток тестів COVID-19,
що повертаються позитивними, має зменшуватись, і який на цьому тижні становить 4,6
відсотка, що значно перевищує показник у вісім відсотків, який є індикатором до
фіолетового рівня, все це може допомогти просунутися в менш обмежувальний
помаранчевий рівень.
Обов’язково перевірте www.turnsacramentoorange.com щоб побачити, як ви та ваша
родина можете допомогти округу Сакраменто продовжувати наш прогрес та досягти
помаранчевого рівня до кінця жовтня!
Нові випадки

Позитивні
тести

7

>8%

6.8

4.6 %

1- 3.9

2 - 4.9%

(щоденно нових випадків
на 100k)

Return to purple or widespread tier
Sacramento County ТEПEРІШНІЙ відсоток
Потрібно для переходу на помаранчевий або
помірний рівень

Зі зменшенням кількості випадків значно зростає здатність працівників окружних служб
охорони здоров’я адекватно впроваджувати відстеження та моніторинг контактів, щоб
допомогти запобігти появі нових випадків. Представники Департаменту охорони здоров’я
впевнені, що зменшення кількості випадків, що спостерігаються на червоному рівні,
полягає в тому, що зусилля з відстеження контактів буде надійним та допоможуть
підтримати зусилля для повернення до регулярного навчання. Крім того, потужність для
тестування на COVID-19 збільшилась через регіональні відділи охорони здоров'я, так і
через приватних постачальників.
Створення плану San Juan Unified для скорішого повернення
У липні San Juan Unified прийняв цілий ряд навчальних моделей, які будуть запропоновані
в міру зміни рівня загрози захворювання. Згідно з цим планом, повернення до навчання
призведе до того, що учні будуть поділені на дві групи. Одна група буде відвідувати уроки
в школі в понеділок та вівторок. Друга група у четвер та п’ятницю. Для встановлення
розмірів класів, необхідних для виконання вимог щодо соціального дистанціювання,
необхідні дві групи. У середу всі студенти будуть навчатись дистанційно, щоб забезпечити
можливість санітарної обробки приміщень між групами.
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Оскільки керівники округу очікують додаткові вказівки які будуть залежати від того чи буде
переглянутий або скасований наказ про обмеження по причині охорони здоров’я для
нашого регіону, вони також мають бажання детальніше ознайомитись із результатами та
перешкодами які виникли на шляху шкіл та округів, яким вже дозволили відновити
навчання в інших регіонах штату. Багато шкіл прийняли плани, подібні до плану нашого
округу який був розроблений ще в липні. Впроваджуючи цю модель, інші шкільні округи
визначили дві найважливіші проблеми, які ми зараз розглядаємо, щоб вирішити проблеми
із групами працівників.
По-перше, інші школи виявили, що близько 30 відсотків учнів вирішили не повертатися до
звичайного шкільного навчання, і що не всі працівники можуть повернутися до такого ж
формату через проблеми зі здоров'ям або тому, що вони повинні піклуватися про інших.
Ця масштабна зміна кількості студентів та наявного персоналу може призвести до
необхідності переводити студентів у нові класи з новими викладачами та студентами,
переводити працівників для праці на нові рівні класів або школи, створювати комбіновані
класи на широкому рівні, обмежуючи широкий спектр предметів або повністю
перепланувати формати навчання учнів середнього та заключного рівня.
По-друге, інші школи виявили, що модель самостійного навчання, розроблена в даний
час, може дати менше часу на навчання з викладачами, аніж теперішня модель
дистанційного навчання. Враховуючи необхідність підтримувати навчання, кожна
навчальна хвилина буде дуже важливою.
Працюючи з викладачами, працівники округу вважають, що можуть бути способи уникнути
багатьох з цих наслідків, продовжуючи пропонувати сім'ям вибір на власний розсуд,
обираючи модель дистанційного навчання або навчання вдома через самостійне
навчання. Розробка цих рішень може зайняти деякий додатковий час, оскільки деталі
дуже важливі, також встановлення обладнання та конструкції через офіційні домовленості
з групами працівників.

Час та наступні кроки
На даний момент не існує точної дати повернення до школи, оскільки працівники округу
очікують остаточних рекомендацій щодо охорони здоров’я, які очікуються приблизно 13
жовтня, та продовжують вдосконалювати існуючі плани про повернення.
Також 13 жовтня, наш округ проінформують про поточний стан планів повернення до
модифікованого регулярного навчання. Ви можете дізнатись більше про засідання Ради
та про те, як спостерігати чи відвідувати засідання, відвідавши вебсторінку
http://www.sanjuan.edu/boardmeeting.
Як повідомляється в оновленні від 18 вересня, сім'ї також повинні дати відповідь, щоб
визначити свій вибір щодо повернення до регулярного навчання або залишення у форматі
дистанційного навчання. Звертаючись із проханням про зворотний зв’язок та інформацію
про результати опитування від батьківських груп, було зазначено, що важливо надати
уявлення про те, як може виглядати змінене навчання у школах. Персонал округу планує
розподілити опитування протягом наступних двох тижнів. Сім'ї отримають одну анкету
опитування на кожного студента. Тільки сім'ї, у яких є адреси електронної пошти в нашому
архіві, отримають запрошення, щоб заповнити опитування. Батьки та опікуни, які не
впевнені, чи є їх електронні адреси, можуть оновити інформацію на Parent Portal або
відвідавши https://www.sanjuan.edu/mynotifications для надання або зміни email адрес.
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Індивідуальне захисне обладнання та підготовка школи
Як повідомлялося в липні, район запровадив комплексну програму безпеки для
захисту студентів та персоналу, мінімізуючи можливе поширення COVID-19. Це
включало модифікацію вентиляційних систем, придбання піддону для
облицювальних покриттів, встановлення дезінфікуючих засобів для рук у кожному
класі, розміщення огорожі з оргскла, додаткові вивіски в кампусах для заохочення
соціального віддалення тощо.
Ви можете переглянути оновлену презентацію, проведену службою технічного
обслуговування та експлуатації нашого округу, на нещодавніх батьківських зборах,
щоб почути усі подробиці.
Chromebook для TK-2 Touch затримуються
У липні окружний відділ технологій та викладання оголосив, що пристрої
Chromebook із сенсорним інтерфейсом замовлено для учнів класів ТК, К, першого
та другого класів. Пристрої повинні були надійти до кінця вересня, однак нам
повідомили, що через дефіцит компонентів у виробника, замовлення буде
відкладено. Поки пристрої не прибудуть, учням, які не отримали комп’ютери, буде
дозволено займатись із Chromebook. Учні, яким потрібен комп’ютер або допомога,
повинні зв’язатися зі своїм шкільним офісом або на лінію технічної підтримки за
номером (916) 971-7195, додатковий 2.
Зважаючи на розмір замовлення, постачальник надав пріоритет надання за
першою чергою учням з класів ТК-2, як тільки з’являться необхідні компоненти.
Спортивна підготовка
Починаючи з 28 вересня, школам дозволяється відновлювати спортивні
тренування в містечках з діючими обмеженнями, які включають соціальне
дистанціювання, маски для обличчя, коли це доречно, та проведення занять, по
можливості, на свіжому повітрі. Не дозволяється контактувати або ділитися
спортивним інвентарем, і кожна команда повинна подати свій план підтримки
безпеки, працівниками школи та округу, перш ніж отримати змогу відновити
тренування.
Перехід до червоного рівня в Сакраменто, відкриває додаткові можливості для
проведення додаткових спортивних тренувань, включаючи використання
тренажерних залів з обмеженнями. San Juan Unified розгляне можливість надання
дозволу для проведення таких заходів найближчими тижням.

