
San Juan Unified клініки для проведення тестування 
Щоб запобігти поширенню COVID-19, і одночасно захищаючи здоров'я і безпеку в школах, 
всім учням і шкільним працівникам рекомендується проходити БЕЗКОШТОВНЕ і легке 
безсимптомне тестування на COVID-19 один раз в два тижні. Щоб допомогти, San Juan 
Unified щотижня надає місця для тестування по всьому округу, в той час як округ 
Сакраменто знаходиться на червоному або фіолетовому рівні державної системи оцінки 
ризику COVID-19. Всі тести є добровільними і не вимагають будь-яких витрат від тих, хто 
проходить тестування.  

Відвідайте www.sanjuan.edu/covidtestform для попередньої реєстрації дитини. 

Батьки та опікуни повинні самі зареєструвати дітей у віці 13 років і молодше, також ми 
просимо вас допомогти дітям старшого віку пройти реєстрацію. Реєстрація необхідна 
тільки один раз, і її не потрібно повторювати для подальших тестів.  

Дивіться нижче деталі відносно місця та часу. 
 

По вівторкам - 13 квітня, 27 квітня, 11 травня, 25 травня 
Andrew Carnegie Middle School (учні та працівники) 

11:15 a.m. – 2:00 p.m. 

Dyer-Kelly Elementary School (учні та працівники) 

11:15 a.m. – 2:00 p.m. 

Mesa Verde High School (учні та працівники) 

11:30 a.m. – 2:00 p.m. 

 

 
По середам - 14 квітня, 28 квітня, 12 травня, 26 травня 

Fair Oaks Alternative Learning Center (Лише 14 квітня; всі студенти та 
працівники) 

9 a.m. – 1:30 p.m. 

Arcade Fundamental Middle School (учні 7-12 класів та працівники) 

9 a.m. – 1:30 p.m. 

http://www.sanjuan.edu/covidtestform
https://www.google.com/maps/place/Andrew+Carnegie+Middle+School/@38.6717874,-121.2340548,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xdb3b6e4288d9b731?sa=X&ved=2ahUKEwihsur3xtvvAhUHqJ4KHVUpDzMQ_BIwEnoECC8QBQ
https://www.google.com/maps/place/Dyer-Kelly+Elementary/@38.6221793,-121.4117254,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xd807fcde342cdf0c?sa=X&ved=2ahUKEwjG1PqKx9vvAhWY_J4KHWIxCewQ_BIwHXoECDIQBQ
https://www.google.com/maps/place/Mesa+Verde+High+School/@38.7020011,-121.2976826,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x2e39d7127ddb57f3?sa=X&ved=2ahUKEwiBxsGRx9vvAhVTuZ4KHWxGDiIQ_BIwG3oECDIQBQ
https://www.google.com/maps/place/El+Sereno/@38.645916,-121.263229,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x879b5d11516d4fff?sa=X&ved=2ahUKEwjR8N_M-_HvAhWBIjQIHZudAtUQ_BIwEnoECBkQAw
https://www.google.com/maps/place/Arcade+Fundamental+Middle+School/@38.6331192,-121.3809642,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xa14291484e213fb2?sa=X&ved=2ahUKEwjQlsfy-_HvAhXwHjQIHQYvCywQ_BIwEnoECBsQBQ


Arden Middle School (учні 7-12 класів та працівники) 

9 a.m. – 1:30 p.m. 

San Juan High School (учні 7-12 класів та працівники) 

9 a.m. – 1:30 p.m. 

 
 

По вівторкам - 20 квітня, 4 травня, 18 травня, 1 червня 
Cameron Ranch Elementary School (учні та працівники) 

11:30 a.m. – 1:30 p.m. 

Maintenance & Operations (учні 7-12 класів та працівники) 

6:30 – 9 a.m. 

Starr King K-8 (учні та працівники) 

11 a.m. – 1:30 p.m. 

Will Rogers Middle School (учні та працівники) 

11 a.m. – 1:30 p.m. 

Середа –21 квітня, 5 травня, 19 травня, 2 червня 
 
Encina Preparatory High School (усі учні та працівники) 

9 a.m. – 2 p.m. 

District Office (учні 7-12 класів та працівники) 

9 a.m. – 1:30 p.m. 

Louis Pasteur Middle School (учні 7-12 класів та працівники) 

9 a.m. – 1:30 p.m. 

 
Запитання які задають найчастіше 

https://www.google.com/maps/place/Arden+Middle+School/@38.5951921,-121.3844938,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x809adbb954f1c35b:0x4eb82dc5acc15005!8m2!3d38.5951921!4d-121.3823051
https://www.google.com/maps/place/San+Juan+High+School/@38.6787451,-121.2874216,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x412862cb5847801a?sa=X&ved=2ahUKEwj4h_70x9vvAhURu54KHeSTDYcQ_BIwHHoECDkQBQ
https://www.google.com/maps/place/Cameron+Ranch+Elementary/@38.6440408,-121.3331784,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xa33542bbbf43e64c?sa=X&ved=2ahUKEwinrt7UyNvvAhXMqZ4KHb0OBEMQ_BIwEnoECB0QBQ
https://www.google.com/maps/place/6141+Sutter+Ave,+Carmichael,+CA+95608/data=!4m2!3m1!1s0x809adc270c5614e5:0x3768bbfa343d98d7?sa=X&ved=2ahUKEwjOkNTDyNvvAhVOrp4KHfRxAWkQ8gEwAHoECAkQAQ
https://www.google.com/maps/place/Starr+King+K-8+School/@38.600309,-121.352973,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x625e5fa972cc215?sa=X&ved=2ahUKEwi7oY3oyNvvAhXCsJ4KHVLlCD4Q_BIwEXoECB8QBQ
https://www.google.com/maps/place/Will+Rogers+Middle+School/@38.6532607,-121.3073612,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x1fb2f195f87dfb53?sa=X&ved=2ahUKEwjsh-KhydvvAhWXtp4KHSFgCHYQ_BIwEnoECCIQBQ
https://www.google.com/maps/place/Encina+Preparatory+High/@38.5928784,-121.4102734,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x55eed8d90a4397a9?sa=X&ved=2ahUKEwjPub2IyNvvAhUNqJ4KHSneCokQ_BIwEnoECCYQBQ
https://www.google.com/maps/place/San+Juan+Unified+School+District/@38.6333346,-121.3478059,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x809adc09a59ff067:0x93050811ae507ccb!8m2!3d38.6333304!4d-121.3456172
https://www.google.com/maps/place/Louis+Pasteur+Middle+School/@38.6942724,-121.2230186,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x6c9bac7174ede8b4?sa=X&ved=2ahUKEwjl_4yuxtvvAhVTvJ4KHaAmCKcQ_BIwEnoECCIQBQ


 
Як часто студенти повинні проходити тестування? 

Щоб найбільш ефективно захистити безпеку оточуючих, співробітники відділу 
охорони здоров'я рекомендують учням і працівникам округу проходити тестування 
один раз в два тижні. 

Пункти тестування будуть відкриті щовівторка і щосереди в окремі дні, на час поки 
округ Сакраменто залишається на червоному рівні (або повернеться до 
фіолетового рівню) державної системи оцінки ризику COVID-19.  

 
Чи потрібно мені реєструватися кожен раз, коли моя дитина 
буде проходити тестування в пунктах округу? 
Ні, процес реєстрації потрібно пройти тільки один раз, і попередня реєстрація 
заощадить ваш час першого тесту. Натисніть тут для попередньої реєстрації. 
Немає призначеного часу прийому - ви можете пройти тестування між годинами, 
зазначеними для кожного окремого пункту. 

 
Як проходить тестування? 

Всі тести будуть проводитися за допомогою мазка, який вводиться самостійно, за 
винятком маленьких дітей, яким буде надана допомога в цьому процесі. Інструкції 
будуть надані на місці тестування, але ви також можете подивитися це відео, щоб 
попередньо дізнатися, як проводиться тест.  

Результати зазвичай відправляються на адресу електронної пошти, вказану при 
реєстрації, протягом 24-48 годин після тестування. 

Ми вдячні вам за внесок у забезпечення безпечної та здорової атмосфери для 
наших учнів і працівників.  

 
Слід моїй дитині пройти обстеження в клініці San Juan 
Unified, якщо у нього / її є симптоми захворювання? 
У пунктах тестування округу San Juan Unified, проводять перевірку тільки для дітей 
без явних симптомів. Якщо у вашої дитини спостерігаються симптоми, які можуть 
бути пов'язані з COVID-19, проконсультуйтеся з його лікарем, або зверніться в 
поліклініку де дитина отримує медичні послуги і не приходьте до пунктів 
тестування. 

https://home.color.com/covid/sign-up/start?partner=3467447students
https://youtu.be/Vl6bdZ4466k
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