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การแนะนำ

JoplinSchoolsisfortunatethatweheldschoolin2020-2021withoutanyinterruptionsduetoCOVID-19.Wewanttorecognize

สารบัญ

• แนวปฏิบัตด
ิ ้านสุขอนามัยทีป
่ รับปรุงแล้ว

• อัปเดตแนวทางการเว้นระยะห่างทางกายภาพ
• อัปเดตหลักเกณฑ์การคัดกรอง
• อัปเดตคำแนะนำคำแนะนำ

• ปรับปรุงการระบายอากาศ
• อัปเดตผูเ้
ยี่ยมชมการเข้าถึงอาคาร
• แนวทางปฏิบัตขิ องกิจกรรมโรงเรียนทีป
่ รับปรุงใหม่

• การเรียนรูร้
ะหว่างขาดเรียน
• ContactTracing
• การติดเชื้อ COVID-19
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อัปเดตคำแนะนำด้านสุขอนามัย

ล้างมือให้
สะอาดอย่างต่อเนื่องด้วยสบูแ่ ละน้ำอย่างน้อย 20 วินาทีหรือใช้
เจลทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์
อย่างน้อย 60 เปอร์เซ็นต์ของขั้นตอนทีส่ ำคัญที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงการเจ็บป่วย

• เครื่องเจลล้างมือจะมีจำหน่ายที่ทางเข้าวิทยาเขตแต่ละแห่ง • แพทย์ผรู้
ักษาสุขภาพฟัน:

o ปิดปากและจมูกของคุณด้วยอาการเมื่อคุณไอ จาม โยนทิชชูท
่ ใี่ ช้
แล้วลงในถังขยะ หาก
คุณไม่มอี าการ ไอ จามทีข่ ้อศอกของคุณ ไม่ใช่มือของคุณ o ล้างมือทันทีหลังเป่าจมูก ไอ หรือไอ

จาม. •
นักเรียนส่งเสริมให้
พกขวดน้ำ.ขวดเติมได้ ข้างบน

น้ำพุ
จะเป็นวิธท
ี แี่ นะนำวิธก
ี ารเติมขวดน้ำ• JoplinSchoolscustodialstaff จะ
ฆ่าเชื้อการใช้
งานสูงสัมผัสพื้นทีต
่ ลอดทั้งวันรวมทั้งห้องน้ำ, น้ำพุ, สถานีเติมขวด, ลูกบิดประตู,
ทางเข้า/ทางออก, ราวจับ, ผนัง, ฯลฯ.
• Afterschoolhours ผูด
ู้แลจะใช้ EPAList สองรายการทีแ่ ตกต่างกันผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้
รับการจดทะเบียนสำหรับคืน
ทำความสะอาดอย่างล้ำลึกจากพื้นทีท
่ ใี่ ช้
ตลอดทั้งวัน

อัปเดตแนวทางปฏิบัตริ ะยะทางทางกายภาพ

• Thegoalistolimiteexposuretoasfewotherstudentsandstaffmembersaspossible.
พนักงานและนักเรียนต้องทำอย่างดีที่สุดเพื่อเพิ่มระยะห่างทางกายภาพให้
มากที่สุดเท่าทีจ่ ะเป็นไปได้
• นักเรียนชั้นประถมศึกษาจะเข้าร่วมกลุ่มภายในห้องเรียน การตัดสินใจ
จะถูกจัดทำขึ้นในสิ่งทีด
่ ท
ี ี่สุด

ตัวอย่างเมื่อนักเรียนจากกลุ่มเพื่อนทีแ่ ตกต่างกันร่วมกันเพื่อจุดประสงค์ในการเรียนรูแ
้ละอาจไม่สามารถ
รักษาระยะห่างทางกายภาพได้
ตลอดเวลา• โต๊ะและโต๊ะในห้องเรียนจะถูกเว้นวรรคเพื่อเพิ่มระยะห่างทาง
กายภาพให้
สูงสุด

• ผังทีน
่ ั่งในห้องเรียน

การสัมผัสและเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตามการสัมผัส

• Inordertopreventstudents from congregating in hallwaysorcommonareas,
อาคารน่าจะเปิดได้
เฉพาะเวลาเปิด30นาทีถึงป่าไม้
เวลาเพื่อให้
แน่ใจว่านักเรียนสามารถดูแลเฉพาะบุคคลช่องว่างที่
จำเป็นการจัดเตรียมพิเศษสำหรับการเข้าถึงในอาคารนอกเวลาเรียนปกติ

เป็นไปได้
หลีกเลี่ยงการปิดการติดต่อ
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ห้องเรียนในขณะทีค
่ นอื่นจะกลับไปทีโ่ รงอาหารตามสถานทีแ่ ต่ละแห่งกำหนดสิ่งทีม
่ ป
ี ระโยชน์มากที่สุดสำหรับความ
ต้องการเฉพาะ นักเรียนอาจเข้ากลุ่มในชั้นเรียนสำหรับอาหารเช้าและ/หรือกลางวัน

อัปเดตหลักเกณฑ์การฉายภาพ
• Parentsshouldscreenchildrenathomebeforechildrencometoschool.Students
ทีม
่ อี าการ (ดูรายการอัพเดทด้านล่าง) ควรอยูบ
่ ้านและผูป
้กครองควรปรึกษาผูใ้
ห้
บริการด้าน
สุขภาพ • สมาชิกในโรงเรียนควรสกรีนทีบ
่ ้าน (ดูรายการอัปเดตด้านล่าง) และเข้าพัก

กลับบ้าน
• นักเรียนอาจถูกตรวจสอบด้วยสายตาและอาการแสดงอาการเมื่อเข้าสูภ
่ าวะปกติ

schooland/ortheclassroom.

• อัปเดตการคัดกรองอาการและรายการตรวจสอบการรับแสง:
o ไข้
หนาว

o ไอปวดหัว
o ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

o คลื่นไส้ อาเจียน ท้องอืด ท้องเฟ้อ
o อาการน้ำมูกไหล คัดจมูก หายใจลำบาก
หายใจลำบาก เจ็บคอ
• หากคุณป่วย อยูบ
่ ้าน!

อัปเดตคำแนะนำแนะนำ
• หน้ากากอาจสวมใส่โดยสมัครใจโดยนักเรียนและสตาฟอาคารของโรงเรียน JoplinSchool District แต่การสวม
หน้ากากของโรงเรียน Joplin โรงเรียนเขตจะไม่ได้
รับคำสั่ง

• BasedonaCDCorder,maskswillbewornonallschooltransportationbyall
นักเรียนและบุคลากรโดยไม่คำนึงถึงสถานะการฉีดวัคซีน
• นักเรียนและเจ้าหน้าทีผ
่ รู้
ะบุ
ตัวตน asaclosecontact อาจยังคงอยูแ่ ละ/หรือกลับไปโรงเรียนทันที ปิดการติดต่อ ควร
ตรวจสอบอาการเป็นเวลา 10 วัน และแยกทีบ
่ ้านหากอาการแสดง พัฒนา
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ปรับปรุงการระบายอากาศ

• พนักงานขับรถจะรับประกันว่าโทนเนอร์ข้างหน้าต่าง ด้านใต้
หลังคา และหน้าต่างของผูข้
ับขีจ่ ะยังคงเปิดอยูเ่ พื่อ
สร้างกระแสอย่างต่อเนื่องของความยุติธรรมผ่านรถเมล์และใบอนุญาตสภาพอากาศ
• ทั่วทั้งเขตเราจะดำเนินการต่อไปให้
สูงสุด ตัวกรองอากาศทีไ่ ด้
รับคะแนน MERV สำหรับคุณภาพอากาศ
ทีป
่ รับปรุงแล้ว
• การตรวจสอบเพิ่มเติมในการปรับปรุงคุณภาพอากาศในสถานทีท
่ ม
ี่ ก
ี ารวิเคราะห์คุณภาพอากาศภายในอาคารใน
แต่ละอาคาร การประเมินจะอนุญาตให้
ชั่งน้ำหนักตัวเลือกเพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศในอาคาร

ปรับปรุงการเข้าถึงอาคารเข้าใช้

• ผูเ้
ยี่ยมชมจะต้องเข้าสูท
่ างเข้าหลักและปฏิบัตต
ิ ามโปรโตคอลความปลอดภัย JoplinSchools สำหรับการคัดกรอง
และติดตามแขกในอาคารในเขต

• ผูเ้
ยี่ยมชมทีไ่ ม่ได้
ลงทะเบียนล่วงหน้าด้วยลิงก์ทจี่ ัดเตรียมโดย theschoolforlarge
เหตุการณ์ในโรงเรียน (เช่นคลาสปาร์ตี้) ต้องนำรูปถ่ายของพวกเขาและรอทีจ่ ะคัดกรองก่อนเข้างาน
• ข้อจำกัดเหล่านีจ้
ะมีผลใช้
ระหว่างวันของโรงเรียนแต่อาจจะแตกต่างกันบ้างสำหรับ
กิจกรรมตอนเย็นซึ่งเป็นทางเลือกในการเข้าร่วม
การปรับปรุงแนวทางปฏิบัตขิ องโรงเรียน

• การชุมนุมในโรงเรียน เช่น การชุมนุม การชุมนุม การเต้นรำ งานเลี้ยงสังสรรค์ระดับ
ประถมศึกษา ฯลฯ อาจใช้
ระยะห่างทางกายภาพและกลุ่มเพื่อนทีด
่ ท
ี ี่สุดเท่าทีเ่ ป็นไปได้
• JoplinSchoolswillrelyontheMissouriStateHighSchoolActivities
สมาคม (MSHSAA) คำแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษ/ร่วมหลักสูตรและการแข่งขัน

การเรียนรูร้
ะหว่างช่วงเว้นช่วง

• โรงเรียน Joplin เข้าใจความสลับซับซ้อนอย่างต่อเนื่องของตัวบุคคลในระหว่างช่วงโควิด-19 ดังนั้น
ครอบครัวทีเ่ ลือกเรียนด้วยตนเอง หน่วยงานทีเ่ ตรียมการเพื่อการเรียนรูส
้ภาพแวดล้อมสำหรับบุตร
หลานของคุณในช่วงพักเป็นระยะๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับโควิด-19
• JoplinSchools จะใช้
ระบบหลายชั้นของการ
สนับสนุนtoprovidefortheacademicneedsofstudentsofuringinterruptionsofinpersonlearning.• School counselors,socialworkers,qualifiedmentalhealthproviders,school
นักจิตวิทยา พยาบาล ครู และผูบ
้ริหารจะส่งเสริมทัศนคติเชิงบวก
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สุขภาพโดยการศึกษาเจ้าหน้าที่,ผูป
้กครอง,และนักเรียนเกี่ยวกับอาการและช่วยเหลือปัญหา
สุขภาพในสังคม,ความสามารถทางสังคมและความยืดหยุ่น.

reinforcepositivebehaviorsanddecision-making.School-basedproblem-

solvingteamswillbeusedtoidentifystrugglingstudentsearlysoaninterventionplancanbedevelopedandimplemented.Th
• ที่พักทีเ่ หมาะสมสำหรับเด็กทีม
่ ค
ี วามพิการจะได้
รับการจัดสรรผ่านแผน IEPand504

• โรงเรียน JoplinSchools จะดำเนินการต่อความต้องการทางโภชนาการของนักเรียนในระหว่าง
การหยุดชะงักระยะยาวของตัวบุคคลตามคำสั่งด้วย GrabandGo, ไดรฟ์-thrumeals สำหรับนักเรียนทีส่ ่ง
อสุจิภายใต้ USD การสละสิทธิใ์ นวงกว้างสำหรับฤดูร้อนทีไ่ ร้
รอยต่อ
• โรงเรียนและเขตพื้นทีใ่ ช้
ทางเลือกวิธก
ี ารสั่งสอน (AMI) วันในการจัดเตรียมคำแนะนำ (ไม่เกิน 36 ชั่วโมง) เมื่อ
สร้างและปิดเขตได้
รับการกำหนดเป็นผู้รับผลประโยชน์ นีค
่ ือการเพิ่มความจำเป็นของนักเรียนแต่ละคนในช่วง
ทีข่ าดการติดต่อจากโควิด

การติดต่อ
WHATISCONTACTTRACING?
• Contacttracingisusedtopreventthespreadofinfectiousdisease.• โดยทั่วไป,
contacttracinginvolvesidentifying people who haveaninfectious
โรค (กรณี) และบุคคลที่มาติดต่อกับ (ผูต
้ิดต่อ) และทำงานร่วมกับพวกเขาเพื่อขัดขวางการแพร่ระบาด•
รวมถึงการถามผูท
้
ต
ี่ ิดเชื้อโควิด19 ให้
แยกเชื้อ • การติดต่อเพื่อติดตามโรคในการควบคุมโรค

ชะลอการหยุดการแพร่กระจายของโรค
• CDC คำแนะนำไม่ต้องการการติดต่อในโรงเรียนการตั้งค่าการกักกัน
ฉีดวัคซีนแล้ว

• คนทีไ่ ด้
รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19 ภายใน 90 วันทีผ
่ ่านมาไม่ต้องทำอะไรเลย
การกักกัน.
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JoplinSchoolsispreparedtoprovidencessaryinformation whenastudentorstaffmembertests
positiveforCOVID-19.
• ติดต่อใกล้
ชิด: ใครบางคนภายในหกคน
สะสมนาทีระหว่างช่วงเวลา 24 ชั่วโมงเริ่มต้นจากสองวันก่อนคนทีต
่ ิดเชื้อมีอาการเรียงลำดับบวก
• นักศึกษาและบุคลากรทีม
่ ก
ี ารระบุ
ถึงasacloseติดต่อและได้
รับคำสั่งให้
กักกันอาจจะยังคงอยูแ่ ละ/หรือกลับไป
โรงเรียนทันที
• หากคุณป่วย อยูบ
่ ้าน!

การติดเชื้อ COVID-19
• พนักงานนักเรียนทีแ่ สดงอาการของโควิด-19 ในขณะทีโ่ รงเรียนจะถูกย้ายไปยังพื้นทีป
่ ่วยทีก
่ ำหนดภายในอาคารเรียน
เพื่อลดการติดต่อกับผูอ
้ื่นให้
น้อยที่สุด • fJoplin โรงเรียนได้
รับแจ้งการเร่งรัดเจ้าหน้าทีก
่ ารทดสอบทีเ่ ป็น
บวกสำหรับโควิด-19 ผูต
้ิดต่ออย่างใกล้
ชิดจะไม่ได้
รับการระบุ
ตัวผูป
้กครองจะได้
รับ

aclose contact assoonastheinformation is available.
• นักเรียนและเจ้าหน้าทีท
่ รี่ ะบุ
ว่าเป็นการติดต่ออย่างใกล้
ชิดอาจยังคงอยูแ่ ละ/หรือกลับไปโรงเรียนในทันที ปิดการติดต่อ
ควรตรวจสอบอาการเป็นเวลา 10 วันและแยกทีบ
่ ้านถ้าอาการมีการพัฒนา• คนทีม
่ อี าการโควิด-19 และมีอาการ
ควรแยกเป็นเวลาอย่างน้อย 5 วัน คำนวณวันที่ 5 วันแรกทีแ่ ยกเป็นวันแรก

o พวกเขาสามารถแยกออกหลังจาก 5 วันเต็มหากพวกเขาไม่ได้
รับการรักษาเป็นเวลา 24 ชั่วโมงโดยไม่ใช้
ยาลดยาและอาการอื่น ๆ ดีขึ้น

o หากยังคงมีอยูจ่ นถึงอาการอื่นทีไ่ ม่ดขี ึ้นหลังจากผ่านไป 5 วันของการแยกตัว พวกเขาควรรอจนกว่าจะ
สิ้นสุดการรักษาจนกว่าจะปลอดจากการใช้
ตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่ใช้ ยาลดน้อยลงและอากา
รอื่นๆ ของพวกเขามีการปรับปรุง พวกเขาควรติดต่อผูใ้
ห้
บริการด้านการดูแลสุขภาพของตน
พร้อมคำถาม
• โรงเรียน JoplinSchools จะดำเนินการทดสอบผูป
้่วยโควิด-19 ต่อจากอาการป่วย
การทดสอบทีม
่ อี ยู่

• JoplinSchoolsencouragesstafftoconsult withthe their localhealthcareprovider
ว่าด้วยการฉีดวัคซีน ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมให้
กำลังใจในการช่วยบรรเทาโรคโควิด-19
• หากคุณป่วย อยูบ
่ ้าน!

