10 marca, 2020

Drogie rodziny,
Zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich studentów Departamentu Edukacji Nowego Jorku (DOE) nadal jest
naszym pierwszym priorytetem po ewoluującej sytuacji wokół nowego koronawirusa (COVID-19) w Nowym
Jorku. Piszemy dziś z wieloma ważnymi aktualizacjami dla wszystkich uczniów i rodzin, w tym z najnowszymi
informacjami na temat sposobów ochrony zdrowia.
Podjęliśmy szereg działań i wiele rzeczy, które możesz zrobić, aby zapewnić bezpieczeństwo naszym
społecznościom. Najważniejszym działaniem, jakie możesz podjąć, jest pozostanie w domu, jeśli jesteś chory.
Zapoznaj się z załączonym zestawieniem informacji o tym, co musisz wiedzieć
[https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/novel-coronavirus-wuhan-factsheet.pdf] i Zatrzymaj
ulotkę informacyjną [https: / /www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/stop-the-spread-poster.pdf] i
czytaj dalej, aby uzyskać dodatkowe informacje.
Nasze przygotowania i protokoły
Sprzątanie szkoły + higiena
Nadal współpracujemy z Departamentem Zdrowia i Higieny Psychicznej (DOHMH) w Nowym Jorku, aby ulepszyć
protokoły w szkołach. Obejmują one:


Zapewnienie, że wszystkie budynki szkolne DOE mają pielęgniarkę;



Zwiększenie głębokiego czyszczenia do dwóch razy w tygodniu, dezynfekcja powierzchni za pomocą
zatwierdzonego przez Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC) środka dezynfekującego;



Zapewnienie, aby wszystkie szkoły miały odpowiednie środki higieny i czyszczenia, aby łazienki były stale
zaopatrzone w mydło i ręczniki papierowe;



Zaopatrzenie wszystkich szkół w maski na twarz, których należy użyć, jeśli uczeń lub członek personelu
wykazuje objawy i wymaga izolacji przed transportem do lekarza i / lub badaniami; i



Stanowczo zachęca do regularnego mycia rąk w ciągu dnia, szczególnie przed posiłkami, i wprowadzania
niezbędnych zmian, aby zapewnić uczniom czas na mycie rąk.
Podróż międzynarodowa
 Wszystkie podróże zagraniczne sponsorowane przez DOE dla studentów i pracowników do końca roku
szkolnego 2019–2020 są anulowane.
 Obejmuje to programy studiów za granicą, w których studenci planują przyjechać z innych krajów, aby
pozostać z rodzinami goszczącymi w Nowym Jorku, a uczniowie szkół publicznych DOE są przyjmowani
za granicą.
Frekwencja
Dokładamy wszelkich starań, aby rozwiać obawy rodzin dotyczące obecności i przyjęć.
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Nieobecności uczniów w bieżącym roku szkolnym (2019–2020) nie będą miały wpływu na wnioski
obecnych klas piątej i ósmej ubiegające się o przyjęcie do gimnazjum lub liceum na rok szkolny 2020–
2021.



Nieobecności uczniów w bieżącym roku szkolnym (2019–2020) nie będą miały wpływu na wnioski
obecnych klas czwartej i siódmej ubiegające się o przyjęcie do gimnazjum lub liceum na rok szkolny
2021–2022.

Co się stanie, jeśli uczeń będzie chory w szkole?




W przypadku gdy uczeń jest chory, skarży się na gorączkę, kaszel lub duszność, należy zabrać dziecko
do szkolnej pielęgniarki.
Pielęgniarka poprosi ucznia, aby założył maskę na twarz, wezwie rodziców do odbioru dzieckai zaleci
skontaktowanie się z lekarzem w celu uzyskania instrukcji.
Każdy uczeń z objawami oddechowymi i gorączką powinien czekać w nadzorowanym otoczeniu z
zamkniętymi drzwiami, z dala od innych uczniów.

Co się stanie, jeśli w mojej szkole będzie potwierdzony przypadek COVID-19?




W przypadku, gdy DOHMH stwierdzi, że istnieje potrzeba przeprowadzenia dochodzenia, zamknięcia
lub innego działania w szkole, natychmiast zostaniesz o tym powiadomiony.
W stanie Nowy Jork, jeśli w szkole jest potwierdzony przypadek, szkoła musi zostać zamknięta na co
najmniej 24 godziny, podczas gdy DOHMH zbada i określi, czy konieczne jest dodatkowe zamknięcie.
Zachęcamy do zignorowania plotek, które możesz usłyszeć osobno i poza oficjalną komunikacją
DOHMH, DOE i twojej szkoły.

Współpracujemy z wladzami stanu NY, aby zapewnić więcej informacji na temat wytycznych dotyczących
zamykania szkół, aby udostępnić je w najbliższej przyszłości.
Duże spotkania
W tej chwili miasto nie zaleca anulowania dużych wydarzeń lub zgromadzeń publicznych, ale monitoruje
rozwój wydarzeń i dostosowuje je w razie potrzeby.
 Jeśli jesteś chory, zostań w domu.
 Jeśli masz przewlekłe choroby, takie jak choroby serca, cukrzyca, upośledzony układ odpornościowy,
przewlekła choroba płuc i / lub rak, unikaj niepotrzebnych spotkań i wydarzeń.
Co możesz zrobic
Ogranicz przeludnienie
 Idź pieszo lub rowerem do pracy, jeśli to możliwe.
 Jeśli pociąg jest zbyt zapakowany, poczekaj na następny.
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Jeśli czujesz się chory
 Zostań w domu i zadzwoń do lekarza, jeśli masz objawy, w tym między innymi kaszel, duszność, gorączkę
lub ból gardła.
 Jeśli nie poczujesz się lepiej w ciągu 24–48 godzin, zwróć się o pomoc do lekarza.
 Unikaj wychodzenia publicznie. Nie chodź do szkoły lub pracy, dopóki nie będziesz wolny od gorączki
przez co najmniej 72 godziny bez stosowania leków zmniejszających gorączkę, takich jak Tylenol lub
ibuprofen.
 Jeśli potrzebujesz pomocy w uzyskaniu opieki medycznej, zadzwoń pod numer 311.
 NYC zapewni opiekę niezależnie od statusu imigracyjnego lub zdolności do zapłaty.
Specjalne wskazówki dla wrażliwych nowojorczyków
 Miasto doradza osobom z przewlekłą chorobą płuc, chorobą serca, rakiem, cukrzycą lub upośledzonym
układem odpornościowym, aby uniknąć niepotrzebnych wydarzeń i spotkań.
 Jeśli masz rodzinę lub przyjaciół, którzy mają jeden z tych warunków, nie odwiedzaj ich, jeśli czujesz się
chory.
Jeśli ostatnio podróżowałeś
Każdy, kto podróżował do Włoch, Iranu, Korei Południowej, Japonii lub Chin i powrócił 4 marca 2020 r. Lub później, musi
pozostać w domu z pracy lub szkoły przez 14 dni po ostatnim dniu pobytu w tym kraju i zminimalizować kontakt z innymi
ludźmi.
 Jeśli u powracających podróżnych z dotkniętych krajów rozwiną się gorączka, kaszel lubtrudności w
oddychaniu, powinni zadzwonić do swojego lekarza i opowiedzieć o swoich objawach i historii podróży.


Dla osób samokontrolujących się w domu DOHMH opracował notatkę lekarza prowadzącego i często
zadawane pytania dostępne na stronie nyc.gov/coronavirus pod nagłówkiem „Powracający podróżni”.

Studenci i rodziny, którzy powrócili z dotkniętych krajów przed 4 marca 2020 r., Powinni monitorować swoje zdrowie;
jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy, powinni zostać w domu i zadzwonić do swojego lekarza. Monitoruj CDC.gov w celu
uzyskania aktualizacji dotyczących dotkniętych krajów tutaj: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/travelers/after-travel-prevents.html.
Kontynuuj praktykę Ogólne środki zapobiegania infekcji wirusowej, w tym:


Często myj ręce mydłem i wodą.



Zakrywaj nos i usta chusteczką lub rękawem podczas kichania lub kaszlu. Nie dotykaj twarzy
niemytymi rękami.
Nie ściskaj rąk. Zamiast tego pomachaj lub dotknij sie łokciem.
Monitoruj swoje zdrowie bardziej niż zwykle pod kątem objawów przeziębienia lub grypy.
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Jak być na bieżąco i walczyć z uprzedzeniami
Aby otrzymywać regularne aktualizacje na temat najnowszych osiągnięć dotyczących koronawirusa w Nowym Jorku,
napisz COVID na numer 692-692. Będziesz otrzymywać regularne SMS-y z najnowszymi wiadomościami i nowościami.


Przeczytaj Co musisz wiedzieć arkusz
informacyjny[https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/novel-coronavirus-wuhan-factsheet.pdf]
dołączony do tego listu w celu uzyskania dodatkowych informacji.



Wejdź na stronę nyc.gov/coronavirus w dowolnym momencie, aby uzyskać ważne aktualizacje, w tym sposoby
walki z uprzedzeniami wokół tego problemu.

Ważne jest, abyśmy w tym czasie zebrali się jako miasto i wspierali się nawzajem jako sąsiedzi i nowojorczycy. COVID19 nie jest bardziej prawdopodobne w żadnej rasie ani narodowości, i musimy aktywnie działać na rzecz zwalczania
uprzedzeń w naszych miejscach pracy i społecznościach.
Zdrowie i bezpieczeństwo naszych uczniów nadal jest naszym głównym priorytetem, a my nadal będziemy przestrzegać
wszystkich wskazówek i odpowiednio podejmować wszelkie odpowiednie środki oraz utrzymywać stałą komunikację z
naszymi rodzinami.

Z poważaniem,

Richard A. Carranza
Chancellor
Departament Edukacji Nowego Jorku
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