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PENGANTAR

JoplinSchoolsisfortunatethatweheldschoolin2020-2021withoutanyinterruptionsduetoCOVID-19.Wewanttorecogn

ISI
• Pedoman Sanitasi yang Diperbarui

• Pedoman Jarak Fisik yang Diperbarui
• Panduan Penyaringan yang Diperbarui

• DiperbaruiMaskingRecommendations
• Peningkatan Ventilasi
• Akses Pengunjung yang Diperbarui ke Gedung

• PedomanAktivitas Sekolah yang Diperbarui

• Belajar Selama Absen Intermiten

• Pelacakan Kontak
• Infeksi COVID-19
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PEDOMAN SANITASI YANG DIPERBARUI
Kebersihan tangan terus dilakukan setiap hari untuk memerangi virus COVID 19. Membersihkan tangan
dengan sabun dan air selama minimal 20 detik atau menggunakan pembersih tangan dengan alkohol
minimal 60 persen adalah salah satu langkah paling penting untuk menghindari sakit.

• Tempat pembersih tangan akan tersedia di pintu masuk masing-masing kampus • Kesehatan
gigi yang sopan:
o Tutup mulut dan hidung Anda dengan tisu ketika Anda batuk, Buang tisu bekas ke
tempat sampah. Jika Anda tidak memiliki tisu, batuklah ke siku Anda, bukan tangan Anda. o Cuci
tangan Anda segera setelah meniup hidung, batuk, atau

bersin.•
Siswa didorong untuk membawa botol minum.Stasiun botol isi ulang di atas
air mancur akan menjadi metode yang lebih disukai untuk mengisi botol air.
• Staf penjaga sekolah Joplin akan mendisinfeksi area sentuh yang berguna sepanjang hari termasuk kamar
mandi, air mancur, tempat pengisian botol, gagang pintu, pegangan pintu masuk/keluar, pegangan
tangan, dinding, dll.
• Setelah jam sekolah, penjaga akan menggunakan dua produk terdaftar EPA List yang berbeda untuk
pembersihan mendalam setiap malam untuk area sibuk yang digunakan sepanjang hari. Penggunaan
kedua produk setiap malam akan dievaluasi pada 17 Maret 2022.

UPDATEDPHYSICALDISTANCINGGUIDELINES
• Tujuan untuk membatasi eksposur untuk beberapa siswa dan anggota staf mungkin.
Staf dan siswa harus melakukan yang terbaik untuk memaksimalkan jarak fisik sejauh mungkin.

• Siswa SD akan tergabung dalam kelompok kohort di dalam kelas. Keputusan ini
akan dibuat sesuai dengan kepentingan akademis dan kebutuhan sosial. Akan ada
contoh ketika siswa dari kelompok kohort yang berbeda berkumpul untuk tujuan pembelajaran dan
mungkin tidak dapat menjaga jarak fisik setiap saat. • Meja dan meja di ruang kelas akan diberi
jarak untuk memaksimalkan jarak fisik. Furnitur yang tidak penting dan permukaan lunak lainnya seperti
kantong kacang akan dipindahkan untuk tujuan sanitasi.

• Bagan tempat duduk kelas akan diperlukan di ruang kelas dan di luar batas bus
eksposur dan untuk tujuan pelacakan kontak.
• Untuk mencegah siswa berkumpul di lorong atau area umum,
bangunan kemungkinan hanya akan dibuka 30 menit menjadi hutan waktu seni untuk memastikan
bahwa siswa dapat diawasi di ruang individu sesuai kebutuhan. Pengaturan khusus untuk akses ke
dalam gedung di luar jam sekolah reguler (seperti bimbingan belajar atau kegiatan ekstra/kurikuler) akan
ditanggung oleh anggota staf dan diawasi sesuai dengan itu. • Makan siang akan disediakan untuk
siswa.
mungkin untuk menghindari kontak dekat. Beberapa sekolah telah memilih untuk melanjutkan sarapan
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kelas, sementara yang lain akan kembali ke kafetaria di setiap lokasi menentukan apa yang paling
fungsional untuk kebutuhan tertentu. Siswa dapat duduk dalam kelompok kohort untuk sarapan dan/atau
makan siang karena jarak fisik tidak mungkin.

PEDOMAN LAYAR YANG DIPERBARUI
• Orang tua harus menyaring anak di rumah sebelum anak datang ke sekolah. Siswa
dengan gejala (lihat daftar terbaru di bawah) harus tinggal di rumah dan orang tua harus berkonsultasi
dengan penyedia layanan kesehatan mereka. • Anggota staf sekolah harus melakukan pemeriksaan mandiri
di rumah (lihat daftar yang diperbarui di bawah) dan tetap tinggal

rumah jika mereka rindu.
• Siswa mungkin diperiksa secara visual untuk tanda dan gejala kepenuhan saat mereka masuk
sekolah dan/atau ruang kelas.
• Daftar periksa gejala pemeriksaan dan paparan yang diperbarui:
o Demam menggigil
o Batuk
Sakit Kepala
o Sakit otot
o Mual, muntah, atau diare
Newlossoftasteorsmell
o Pilek baru atau kongestiono Sesak
napasSulit bernapasSakit Tenggorokan

• Jika Anda sakit, tetap di rumah!

UPDATEDMASKINGREKOMENDASI
• Masker dapat dikenakan secara sukarela oleh siswa dan staf di gedung Joplin SchoolDistrict, tetapi
pemakaian masker di gedung Joplin School District tidak wajib.

• Berdasarkan pesanan CDC, masker akan dikenakan disemua transportasi sekolah oleh semua
siswa dan staf terlepas dari status vaksinasi. Pesanan ini saat ini dijadwalkan hingga matahari terbenam
18 Maret 2022.
• Siswa dan staf yang diidentifikasi sebagai kontak dekat dapat tetap tinggal dan/atau segera kembali ke
sekolah. Kontak dekat harus memantau gejala selama 10 hari dan mengasingkan diri di rumah jika gejala
berkembang.
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PENINGKATAN VENTILASI
• Pengemudi akan memastikan bahwa satu jendela belakang, satu palka, dan jendela pengemudi akan tetap
terbuka untuk menciptakan aliran udara yang terus menerus melalui bus selama cuaca mengizinkan.

• Di seluruh distrik, kami akan terus menggunakan filter udara berperingkat MERV tertinggi untuk
meningkatkan kualitas udara.
• Penyelidikan lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas udara mempertaruhkan tempat dengan penilaian kualitas
udara dalam ruangan di setiap gedung. Penilaian akan memungkinkan kita untuk mempertimbangkan pilihan
untuk meningkatkan kualitas udara di gedung.

PEMBARUAN PENGUNJUNG AKSES STOBUILDING
• Pengunjung akan diminta untuk masuk melalui pintu masuk utama dan mematuhi protokol keamanan Sekolah
Joplin untuk menyaring dan melacak tamu di gedung distrik. Tautan pra-pendaftaran akan disampaikan
terlebih dahulu kepada orang tua yang ingin menghadiri acara sekolah besar yang terjadi selama hari sekolah
biasa.
• Pengunjung yang tidak melakukan pra-pendaftaran dengan tautan yang disediakan oleh sekolah untuk skala besar

acara sekolah (yaitu pesta kelas) harus membawa ID foto mereka dan menunggu untuk disaring sebelum
masuk ke acara tersebut diperbolehkan.
• Pembatasan ini akan berlaku selama hari sekolah tetapi mungkin berbeda karena
kegiatan malam, yang opsional untuk dihadiri.

PEDOMAN KEGIATAN SEKOLAH YANG DIPERBARUI
• Pertemuan di sekolah seperti rapat, rapat umum, tarian, pesta liburan sekolah
dasar, dll. dapat diadakan dengan jarak fisik dan kelompok untuk teks terbaik
yang memungkinkan.
• JoplinSchools akan mengandalkanAktivitasSMA NegeriMissouri
Bimbingan Asosiasi (MSHSAA)tentang kegiatan ekstra/ko-kurikuler dan kompetisi.

BELAJAR SELAMA SELAMA SELAMA KETABSEN
• JoplinSchoolsmemahami kompleksitas lanjutan dari kehadiran langsung selama COVID-19. Oleh karena
itu, untuk keluarga yang memilih instruksi tatap muka, Distrik menyiapkan lingkungan belajar untuk
anak Anda selama hukuman intermiten terkait dengan COVID-19.

• JoplinSchools akan memanfaatkan sistem dukungan multi-tingkat untuk menyediakan kebutuhan
akademik siswa selama gangguan pembelajaran pribadi. • Konselor sekolah, pekerja sosial,
penyedia kesehatan mental yang berkualitas, sekolah
psikolog, perawat, guru, dan administrator akan mempromosikan mental positif
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kesehatan dengan mendidik staf, orang tua, dan siswa tentang gejala dan membantu masalah
kesehatan formal, kompetensi sosial dan emosional, dan ketahanan. • Kabupaten akan memastikan
lingkungan sekolah yang positif, aman dan akan mengajar dan
reinforcepositivebehaviorsanddecision-making.School-basedproblem-

solvingteamswillbeusedtoidentifystrugglingstudentsearlysoaninterventionplancanbedevelopedandimplemented.Theseteamsarecom
• Akomodasi yang sesuai untuk anak-anak penyandang disabilitas akan disediakan melalui IEP dan 504
rencana. Formulir IEP G akan berfungsi sebagai rencana untuk gangguan. Untuk penutupan jangka
panjang, pembelajaran virtual akan digunakan untuk memberikan instruksi khusus yang diuraikan dalam
IEP.
• JoplinSchools akan terus menyediakan kebutuhan gizi siswa selama
interupsi jangka panjang dari instruksi langsung dengan GrabandGo, Drive-thrumeals untuk siswadiizinkan
di bawah USDAnationwidewaiver untuk Opsi Musim Panas yang Mulus melalui Tahun Sekolah2021-2022.

• Sekolah dan distrik dapat digunakan Alternatif Metode Instruksi (AMI) hari berhenti memberikan instruksi
jarak jauh (hingga 36 jam) ketika gedung dan penutupan distrik ditentukan sebagai perlu. Ini merupakan
tambahan untuk kebutuhan individu siswa selama absen terkait Covid.

KONTAKTRACING
APAKONTAK TRACING?
• Pelacakan kontak digunakan untuk mencegah penyebaran penyakit menular. •
Secara umum, pelacakan kontak melibatkan identifikasi orang yang memiliki penyakit menular.
penyakit (kasus) dan orang-orang yang mereka hubungi (kontak) dan bekerja dengan mereka untuk
menghentikan penyebaran penyakit.• Ini termasuk meminta orang-orang dengan COVID19 untuk
diisolasi.• Pelacakan kontak adalah kegiatan pengendalian penyakit inti. Ini telah digunakan selama
beberapa dekade untuk
memperlambat atau menghentikan penyebaran penyakit menular.

• Panduan CDC tidak memerlukan kontak, di lingkungan sekolah, untuk dikarantina sepenuhnya
divaksinasi.
• Orang yang telah mengonfirmasi COVID-19 dalam 90 hari terakhir tidak perlu
karantina.
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Sekolah Joplin bersiap untuk memberikan informasi yang diperlukan ketika seorang siswa
atau staf anggota tes positif COVID-19.
• Kontak dekat: Seseorang yang berada dalam jarak enam kaki dari orang yang terinfeksi selama 15
menit kumulatif selama periode 24 jam mulai dari dua hari sebelum orang yang terinfeksi memiliki
gejala yang diurutkan positif.
• Siswa dan staf yang diidentifikasi sebagai kontak dekat dan diinstruksikan untuk karantina dapat tetap tinggal
dan/atau segera kembali ke sekolah. Kontak dekat harus memantau gejala selama 10 hari dan
mengasingkan diri di rumah jika gejala berkembang.
• Jika Anda sakit, tetap di rumah!

INFEKSI COVID-19
• Siswa atau staf yang menunjukkan gejala COVID-19 saat berada di sekolah akan dipindahkan ke area sakit
yang ditentukan di dalam gedung sekolah untuk meminimalkan kontak dengan orang lain sampai mereka
pulang. • fJoplin Schools menerima pemberitahuan tentang tes anggota staf siswa yang positif untuk
COVID-19, kontak dekat akan diidentifikasi. Orang tua akan diberi tahu jika anak mereka dinyatakan positif
dekathubungi segera setelah informasi tersedia.

• Siswa dan staf yang diidentifikasi sebagai kontak dekat dapat tetap tinggal dan/atau segera kembali ke
sekolah. Kontak dekat harus memantau gejala selama 10 hari dan mengasingkan diri di rumah jika gejala
berkembang. • Orang yang memiliki COVID-19 dan memiliki gejala harus mengasingkan diri setidaknya
selama 5 hari. Untuk menghitung 1 hari pertama gejala berkembang.

o Mereka dapat mengakhiri isolasi setelah 5 hari penuh jika mereka bebas demam selama 24 jam
tanpa menggunakan obat-obatan yang tidak pernah mengurangi dan gejala lainnya telah
membaik (kehilangan rasa dan bau dapat bertahan selama berminggu-minggu atau berbulanbulan setelah pemulihan dan tidak perlu menunda akhir isolasi).

o Jika mereka terus mengalami demam atau gejala lain yang tidak membaik setelah 5 hari isolasi,
mereka harus menunggu untuk mengakhiri isolasi sampai mereka bebas demam selama 24
jam tanpa menggunakan obat yang mengurangi dan gejala lainnya membaik. Mereka harus
menghubungi penyedia layanan kesehatan mereka dengan pertanyaan.

• JoplinSchools akan terus memberikan tes COVID-19 kepada staf yang bergejala
testersedia.
• JoplinSchoolsen mendorong staf untuk berkonsultasi dengan penyedia layanan kesehatan setempat
tentang vaksinasi. Semua individu didorong untuk membantu mengurangi COVID-19.
• Jika Anda sakit, tetap di rumah!

