Ukrainian

Станом на середу в окрузі Сакраменто налічувалося в середньому майже 27 нових
випадків захворювання COVID 19 на 100 000 жителів. Це продовжує тенденцію
збільшення кількості випадків захворювання, що почалися в листопаді, це залишає
округ на фіолетовому/(широко поширений) рівень захворювань згідно державної
системи рівнів ризику захворювання на COVID-19. Згідно з вказівками
Департаменту Охорони Здоров'я штату Каліфорнія, школи не можуть
відкриватися, якщо в окрузі залишається фіолетовий рівень а не на червоному або
нижчому рівні, протягом принаймні двох тижнів.
Враховуючи тенденцію розповсюдження вірусу і медичних даних в останні тижні,
окружний персонал визначив, що малоймовірно, що в Сакраменто ми будемо
переведені на червоний рівень вчасно для нашого запланованого повернення до
денного навчання в школах 5 січня навіть із модифікаціями. З метою захисту
здоров'я і безпеки учнів, персоналу і мешканців округу, повернення до очного
навчання відкладається до тих пір, поки не покращяться дані про загрозу здоров'ю.
Наші працівники будуть продовжувати уважно стежити за всіма показниками і
публікувати оновлену інформацію на сайті округу за посиланням
www.sanjuan.edu/covid19 щочетверга кожного тижня приблизно після обіду.
“Це не те на що ми сподівалися, і так довго чекали, - сказав супер інтендант Кент
Керн. До того ж це неймовірно прикро. Наші викладачі та працівники наполегливо
працювали, щоб бути готовими до повернення для навчання в школах, хоча вони і
будуть продовжувати ці зусилля, з тим, щоб, коли буде можливо, ми змогли
швидко і безпечно прийняти учнів назад в класи”.
Отож на 5 січня заняття залишаться у форматі дистанційного навчання.
Принаймні, за два тижні до відновлення очного навчання вам буде надіслане
повідомлення. щоб, коли це буде можливо, ми могли перейти до очного навчання
із своєчасним повідомленням про це сімям і нашим працівникам.
Допоможіть нам досягти необхідного рівня, продовжуючи носити маски на обличчі,
особливо коли ви відвідуєте публічні місця, максимально зведіть до мінімуму
групові зустрічі, залишайтесь вдома протягом 72 годин після того, як ви починаєте
почувати себе краще, якщо хворієте, часто мийте руки і обов'язково прикривайте
рот під час чхання і кашлю.

Translated by SA

