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12 березня, 2020 доповнення 
 
Ситуація COVID-19 постійно змінюється і продовжує швидко розвиватися. San Juan Unified 
дотримується Управління Охорони здоров’я міста Сакраменто у створені стратегій та запобіганню 
наслідків у зменшенні потенційного поширення COVID-19 у нашому регіоні. Ми дотримуємось  
рекомендацій від Центру Контролю та Профілактики Захворювань та епідемій, округу Сакраменто, 
що використовують рівень мінімальний до помірного.  
 
На сьогоднішній день усі школи San Juan Unified залишаються відкритими. На цей час немає 
студентів або працівників округу San Juan Unified, які мали б симптоми або підтверджених випадків 
захворювань від вірусу COVID-19. 
 
Ми продовжуємо тісно контактувати з управлінням охорони здоров’я округу Сакраменто 
дотримуючись правил та рішень, стосовно ситуації на нашому місцевому рівні. Нижче ознайомтесь із 
правилами та відповідями про те що потрібно робити у тому або іншому випадку.  
 
Карантин та симптоми 
З переходом від обмеження до пом'якшення відносно особи, яка контактувала із хворими на COVID-
19, немає необхідності затримувати людину на карантин протягом 14 днів. Однак, якщо у них 
виникають симптоми що пов’язані із респіраторною системою, вони повинні залишатися вдома, щоб 
захистити тих, хто не хворіє. Важливо, щоб хворий, залишався вдома до повного одужання та 
відсутності симптомів на протязі 72 годин, після того як була висока температура, не 
враховуючи днів коли приймались ліки щоб збити температуру. 
 

Ми також просимо, щоб всі відвідувачі школи були здорові і не мали високу температуру, кашлю або 
задишки протягом принаймні 72 годин до повернення в школу. 

Людям з більш високим ризиком захворіти, варто подумати про те, щоб залишатися вдома і 
знаходиться подалі від великого скупчення людей. Групи ризику включають: 

Люди похилого віку: ризики захворіти COVID-19 найбільш високі для людей старшого віку. За 
даними Управління охорони здоров'я округу Сакраменто, люди старші 80 років відносяться до 
категорії високого ризику. 

Загальна група: Люди з хронічними станами здоров'я, такими як серцево-судинні захворювання, 
рак, або захворювання легенів, (напр., COPD), а також хворі з сильно ослабленою імунною 
системою, також мають високий ризик заразитися вірусом. 

Пропуски 

Деякі сім'ї зверталися з проханням про те, щоб залишити свою дитину вдома через страх що діти 
можуть захворіти вірусом COVID-19 в школі. Кодекс про Освіту вимагає, щоб ми розцінювали ці 
відсутність як «невиправдані» або без поважної причини. При цьому ми також розуміємо, що сім'ї 
залишають за собою право вибору, в плані того щоб їхні діти залишалися вдома на цей час. 
Протягом наступних кількох тижнів ми не робитимемо жодних дії по відношенню до пропусків занять 
за цими причин і не будемо позбавляти занять учнів через невиправдані відсутності. 

Заходи з великою кількістю людей і екскурсії 

https://www.saccounty.net/COVID-19/Pages/default.aspx
https://www.saccounty.net/COVID-19/Documents/community-mitigation-strategy.pdf
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Ми будемо дотримуватися встановлених Управлінням Охорони здоров'я штату Каліфорнія 
обмежень з приводу публічних зустрічей або заходів. Зустрічі, що перевищують 250 чоловік, будуть 
скасовані або відкладені. Наш округ буде реалізовувати ці правила і під час весняних канікул уважно 
відстежуючи ситуацію. 

В даний час шкільні заходи дозволені, якщо в них беруть участь не більше 250 чоловік, відвідування 
основних заходів обмежене тільки найближчими членами сім'ї з урахуванням заходів безпеки 
соціального дистанціювання. Школи можуть скасовувати або відкладати заходи задля профілактики, 
а також якщо соціальне дистанціювання неможливо або якщо є інші проблеми. 

Екскурсії будуть скасовані або відкладені на пізніший період тепер, а також під час весняних канікул, 
щоб відповідати стандартам соціального дистанціювання для підтримки здоров'я і безпеки наших 
студентів і співробітників. Ми повторно переглянемо це рішення і зв'яжемося з школами не пізніше 1 
квітня якщо буде отримано дозвіл на проведення екскурсій після 13 квітня. 

Спортивні заходи на даний момент не відміняються, але можуть бути змінені в залежності від 
ситуації в інших шкільних округах, а також за рекомендацією служб охорони здоров'я нашого штату. 

У зв'язку з швидко розвивається ситуацією, ми уважно стежимо за рекомендаціями Управління 
охорони здоров'я та будемо вносити корективи в міру надходження інформації та необхідності.  

Прибирання і санітарні заходи 

Як ми вже відзначали в попередньому повідомленні, ми продовжуємо докладати додаткових зусиль 
для забезпечення безпеки наших учнів під час сезону грипу. Ці додаткові заходи включають 
санітарну обробку щонайменше два рази на день у зонах підвищеної безпеки, таких як мийки, 
туалети, питні фонтани та дверні ручки. Також спеціального глибокого прибирання аудиторій або 
загальних приміщень, якщо це необхідно. У кожній із наших шкіл є достатньо (як мінімум на один 
місяць) постачання мила для рук, із більшим запасом необхідних мила та серветок для рук на 
центральному складі округу. 

Миття рук користуючись милом та водою залишається для нас найефективнішим методом 
запобігання поширенню мікробів і вірусу, в додаток до вівторка, 17 березня, на вході в кожний 
шкільній кафетерії буде створене місце для санітарної обробки рук..  

Підготовка до можливого закриття шкіл 

Керівництво управління охорони здоров’я визначило, що закриття шкіл наразі не є необхідним на 
цей час, ми працюємо над тим, щоб підготуватися до цього у разі змін. На даний час наша команда 
працює над визначенням і створенням стратегій надання навчання учням всіх класних рівнів, на 
випадок закриття наших шкіл. Незабаром ми поділимось додатковою інформацією про наші плани та 
направлені зусилля. 

У випадку прийняття рішення про закриття школи вам буде повідомлено про це рішення по 
телефону, електронною поштою або через нашу систему сповіщення. Інструкції щодо нашої системи 
масового оповіщення можна знайти на веб-сайті www.sanjuan.edu/MyNotifications.  

Ситуація продовжує змінюватися. Ми будемо залишатися у тісному контакті зі службами охорони 
здоров’я та модифікувати наші зусилля у мірі необхідності для захисту здоров'я та безпеки наших 
студентів, працівників та членів громади. Ми просимо батьків серйозно віднестися до цієї ситуації, 
враховуючи безпеку учнів та родини при прийнятті рішень щодо участі та участі у різних заходах. 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/Gathering_Guidance_03.11.20.pdf
http://www.sanjuan.edu/MyNotifications
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Якщо у вас виникли запитання або вам потрібна допомога у вашій конкретній ситуації, будь ласка, не 
соромтеся звернутися до директора школи. 

Ми продовжуватимемо оновлювати нашу веб-сторінку за адресом www.sanjuan.edu/coronavirus із 
новими оголошеннями та ресурсами допомоги. Дякуємо за вашу постійну співпрацю та допомогу, 
щоб зберегти наших студентів та громаду в безпеці. 

http://www.sanjuan.edu/coronavirus

