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На сьогоднішній день цей документ описує принципи роботи усіх закладів — від 
дошкільних до 12 класу в Центрі об’єднаного єдиного шкільного округу (Center 
Joint Unified School District) у відповідь на пандемію COVID-19 у 2020-2021 
навчальному році. 

 
Документ було розроблено з використанням роз’яснень наступних організацій і документів: Редакція від 22.01.2021 

Департамент охорони здоров’я округу 
Sacramento (SCDH) 

Поточний наказ щодо охорони здоров’я Наказ щодо 
охорони здоров’я штату Sacramento від 13.01.2020 р. 

 
Попередні накази щодо охорони здоров’я Наказ 

щодо охорони здоров’я штату Sacramento від 
10.12.2020 р. Наказ щодо охорони здоров’я штату 

Sacramento від 13.11.2020 р. 
Роз’яснення SCDH щодо відновлення роботи школи 26.10.2020 

Наказ округу щодо охорони здоров’я від 13.10.2020 
Оновлення наказу округу щодо охорони 

здоров’я від 29.09.2020 Протоколи для шкіл 
- 17.09.2020 Роз’яснення щодо когорт (груп) 

Безкоштовне тестування на COVID для 
працівників школи 28.08.2020 - Наказ про 

закриття 28.08.2020 - Лист для шкіл 
28.08.2020 - Часті запитання та відповіді 

(FAQ) 

Департаменту охорони здоров'я та 
соціальних послуг Сполучених 
Штатів Америки - Центри з контролю 
та профілактики захворювань 
(Centers for Disease Control and 
Prevention, CDC) 

Діяльність та ініціативи CDC, що підтримують відповідь на 
COVID-19 і План президента щодо повторного відкриття 

Америки 

Управління освіти округу 
Sacramento (SCOE) 

Планування навчального року, включаючи Спеціальну секцію 
для сімей/громади 2020-2021 

Департамент освіти штату 
Каліфорнія (CDE) 

Сильніші разом: Посібник з безпечного повернення до 
роботи державних шкіл Каліфорнії 

Консультативна рада з питань освіти 
(Education Advisory Board, EAB) 

Які «Плани повернення до навчання» K-12 стають 
помилковими 28 травня 2020 р. 

Департамент охорони здоров’я штату 
Каліфорнія 

 
Оновлені вказівки для шкіл від 14.01.2021 р. 

Вказівки з карантину від 16.12.2020 р. 
Інструкції для галузі стосовно COVID-19: Школи та програми 

на базі шкіл 
Запитання та відповіді (FAQ) 

AB 77 і пов’язаний з ним Кодекс 
освіти 

AB 77 і пов’язаний з ним Кодекс освіти 
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ДЕРЕВО 
РІШЕНЬ 

 

План 1 План 2 План 3 
Критерії віднесення: Будуть 
враховані вказівки наступних 
організацій: 

 
● Центри з контролю та 

профілактики захворювань 
(Centers for Disease Control 
and Prevention) 

● Окружний санітарний 
лікар штату Sacramento 

● Департамент освіти штату 
Каліфорнія (California 
Department of Education) 

● Управління губернатора 
штату Каліфорнія 

 
Підсумок 
Учні повертаються до школи п’ять 
днів на тиждень без соціального 
дистанціювання.  Усі інші вказівки 
(маски для обличчя тощо) і надалі 
залишаються обов’язковими. 

Критерії віднесення: Будуть 
враховані вказівки наступних 
організацій: 

 
● Центри з контролю та 

профілактики захворювань 
(Centers for Disease Control 
and Prevention) 

● Окружний санітарний 
лікар штату Sacramento 

● Департамент освіти штату 
Каліфорнія (California 
Department of Education) 

● Управління губернатора 
штату Каліфорнія 

 
Підсумок 
Перехідна «гібридна» модель - Як 
живі, так і онлайн-класи. 

Критерії віднесення: Будуть 
враховані вказівки наступних 
організацій: 

 
● Центри з контролю та 

профілактики захворювань 
(Centers for Disease Control 
and Prevention) 

● Окружний санітарний 
лікар штату Sacramento 

● Департамент освіти штату 
Каліфорнія (California 
Department of Education) 

● Управління губернатора 
штату Каліфорнія 

 
Підсумок 
Студенти навчаються повний 
день на віртуальній основі та 
фізично не відвідують шкільний 
кампус. 

*Студенти, батьки та співробітники повинні бути готові переключатися між планами протягом усього 
навчального року, згідно з мінливими обставинами, за вказівками санітарних лікарів на рівні округу та 
штату. 
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ПОДРОБИЦІ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПЛАНУ 

План 1 
Критерії віднесення: Школи можуть відкриватися знову без соціального дистанціювання за вказівками від 
перелічених установ/осіб: 

● Центри з контролю та профілактики захворювань (Centers for Disease Control and Prevention) 
● Окружний санітарний лікар штату Sacramento 
● Департамент освіти штату Каліфорнія (California Department of Education) 
● Управління губернатора штату Каліфорнія 

Усі школи повертаються до повної завантаженості і звичного робочого графіку. Діють усі вказівки, крім 
соціального дистанціювання. 

 
 

План 2 - Перехідна модель 
Критерії віднесення: Соціальне дистанціювання та інші вказівки застосовуються від перелічених установ/осіб: 

● Центри з контролю та профілактики захворювань (Centers for Disease Control and Prevention) 
● Окружний санітарний лікар штату Sacramento 
● Департамент освіти штату Каліфорнія (California Department of Education) 
● Управління губернатора штату Каліфорнія 

 
ЗДОРОВ'Я І БЕЗПЕКА 

 

Критерії 
повторного 
відкриття шкіл 
для занять вживу. 

КРИТЕРІЇ ПОВТОРНОГО ВІДКРИТТЯ ШКІЛ ДЛЯ ЗАНЯТЬ ВЖИВУ 
Червоний, помаранчевий та жовтий рівні. Відповідно до Плану дій від 17 липня, школи можуть 
знову відкриватися для всіх класів, якщо вони знаходяться в штатах червоного, помаранчевого 

або жовтого рівнів згідно з Детальним планом дій 

14.01.2021 
для забезпечення більш безпечної економіки. Після повторного відкриття дії повинні відповідати 
оновленим Галузевим вказівкам 
для школи і програми на базі школи, відображеним у цьому документі (див. нижче). Школи, які 

 знову відкриваються згідно з цим пунктом, повинні заповнити та розмістити План забезпечення 
безпеки під час пандемії Covid-19 (CSP) на домашній сторінці свого веб-сайту перед 

 відкриттям для занять вживу, як це описано в розділі «Вимоги до розміщення та подання CSP 
 для занять вживу». 
 Фіолетовий рівень. Школи можуть не відкриватися для 7–12 класів, якщо округ знаходиться у 

фіолетовому рівні. З урахуванням 
 обмеження, наведеного в пункті нижче, школи для учнів класів К-6, можуть відкриватися знову 

для 
 занять вживу у фіолетовому рівні, в тому числі під час дії місцевого наказу про самоізоляцію в 

штаті Каліфорнія, 
 якщо вони заповнили та розмістили CSP на домашній сторінці свого веб-сайту та надали CSP 
 до їх місцевого санітарного лікаря (МСЛ) та Державної групи надання допомоги за програмою 

«Безпечні школи для всіх», і в яких відсутні 
 виявлені недоліки, описані у розділі «Вимогах до розміщення та подання CSP 
 для занять вживу» нижче. 
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 Школи K-6 у штатах з фіолетовим рівнем з CR > 25: Школи для учнів класів К-6 не можуть знову 
відкриватися для занять вживу в штатах зі скоригованим показником CR, який перевищує 25 випадків 
на 100 000 осіб на добу. Вони можуть розміщувати та подавати CSP, але їм не дозволяється 
відновлювати заняття вживу, доки скоригований показник CR не буде меншим за 25 випадків на 
100 000 осіб на 
добу принаймні протягом 5 днів поспіль. Цей показник відповідає рекомендаціям Гарвардського 
інституту охорони здоров’я щодо аналізу політики безпечного відновлення роботи шкіл. Тут ви 
знайдете додаткову інформацію про те, як обчислюється скоригований показник CR. Визнаючи, що 
повторне відкриття для 
занять вживу вимагає часу для впорядкування і підвищення безпеки, і що деякі школи, можливо, вже 
успішно проводять заняття вживу і у них був час, щоб оптимізувати всі свої політики і процедури, щоб 
підтримувати мінімальну передачу захворювань під час занять вживу та виявлення нових випадків 
захворювань, школи, які вже відкрилися, як визначено вище, з мінімальним ризиком передачі інфекції 
в школі або без нього, можуть залишатися відкритими і можуть розглянути можливість збільшення 
кількості тестів відповідно до системи тестування, підтримуваної CDPH. 

 
Ці наведені нижче нові критерії та вимоги замінюють Виняток початкової освіти (виданий 3 серпня), 
який дозволив МСЛ надавати виняток кандидатам на вступ до школи для класів K-6, якщо були 
задоволені певні критерії. Усі винятки, затверджені до цієї дати, залишаються чинними. 
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До початку 
шкільного 
дня 

 

 

ПОЧУВАЄТЕСЬ НЕДОБРЕ? 
ЯКЩО ВИ ЗАХВОРІЛИ, ЗАЛИШАЙТЕСЬ ВДОМА 

Скажіть мамі, татові або вихователю, перш ніж прийти до школи. Скажіть 
своєму вчителю або дорослому, якщо вам стало погано в школі. 

Кашель Задишка або проблеми з 
диханням 

Озноб 

Біль у горлі Втрата смаку або запаху Біль у м’язах 

СЕРЕД ІНШИХ СИМПТОМІВ: 

лихоманка, нежить, діарея, нудота або блювота, відчуття 
втоми, головний біль та поганий апетит 
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Перед приїздом 
Батьки/Опікуни/Учні 

● Усі батьки/опікуни перед виходом з дому попередньо перевірять своїх учнів на 
наявність симптомів COVID-19, використовуючи список симптомів за цим 
посиланням: Симптоми - Центри з контролю за захворюваннями. Учні, у яких 
спостерігаються симптоми, повинні залишатися вдома. 

 
● Працівники та учні, які захворіли або нещодавно були в тісному контакті з 

особою з COVID-19 повинні залишатися вдома. CDPH 03.08.2020 
 

Зберігайте здоров’я дітей під час спалаху COVID-19 
 

Як захистити себе та інших - Центри контролю за захворюваннями 
 

● Батьки повинні якнайшвидше повідомити школу, якщо у їхньої дитини 
виявився позитивний результат тестування на COVID-19 та/або якщо їхня 
дитина мала позитивний результат тестування на COVID-19 протягом 
останніх 14 днів. 

 
● CJUSD співпрацюватиме з Департаментом охорони здоров’я округу Sacramento, 

щоб визначити, чи потрібно і коли потрібно окремим учням і працівникам 
залишатись на карантині. 

 
Працівники 

● Усі працівники перед виходом із дому повинні перевіряти себе на наявність 
симптомів, пов'язаних із COVID-19, використовуючи вказівки в цьому посиланні: 
Симптоми та інтерактивна перевірка симптомів 
- Центри з контролю за захворюваннями. Якщо у них помітні будь-які симптоми, 
вони повинні залишатися вдома та повідомити адміністрацію своєї школи. 

 
● Як захистити себе та інших - Центри контролю за захворюваннями 

 
● Перш ніж увійти до кампусу працівники повинні повідомити адміністрацію 

школи, якщо вони були в контакті з особами з діагнозом COVID-19 протягом 
останніх чотирнадцяти днів. 
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Автобусні 
перевезення 

 

 

Автобусні перевезення 
● Учні та співробітники повинні продезінфікувати свої руки після того, як зайдуть 

в автобус, використовуючи наявний в автобусі дезінфікуючий засіб для рук. 
 

● В автобусі учні повинні дотримуватись дистанції. 
 

● Учні та співробітники повинні носити маски для обличчя, за винятком випадків, 
коли це протипоказано через стан здоров’я. Буде впроваджена політика щодо 
учнів на IEP із сенсорними проблемами, які не дозволяють їм носити маску. 

 
● В автобусах буде знаходитись запас масок для обличчя, які будуть 

видаватися учням у тому випадку, якщо у них не буде маски. 
 

● В автобусах буде проводитись санітарна обробка у перервах між маршрутами. 
 

● Буде розроблена процедура на випадок, якщо водій автобуса помітить 
симптоми COVID-19 в учня, який заходить в автобус. 
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Відвідувачі 
обмежені 
основним 
персоналом 

 

 

Відвідувачі 
Дозволені 

● Сторонні агентства: радники, співробітники на випробувальному терміні, 
правоохоронці, пожежники/працівники екстрених служб, соціальні працівники, 
працівники служби захисту дітей. 

 
● Військові рекрутери - Дозволено до або після навчальних годин у відведених 

місцях з дотриманням вказівок щодо соціального дистанціювання. 
 

● Допомога з домашніми завданнями/репетиторство EL - Дозволено у 
віртуальному онлайн-форматі лише щоб обмежити потенційне перехресне 
забруднення шкільних ділянок. 

 
● Батьки для зустрічей IEP, 504, SST, чи інших обов’язкових зустрічей. 

 
● Підрядники, що працюють з учнями (Максим, Яббергім) або працюють на об’єктах. 

 
● Викладачі учнів 

 
Не дозволені 

● Волонтери - не дозволені 
 

● Запрошені спікери - не дозволені 
 

● Перебування в класі батьків або майбутніх вчителів - заборонено 
 

● Оглядові тури школою для майбутніх учнів/сім’ї - Не дозволені за умови присутності 
учнів. 

 
● Співробітники-тьютори не з CJUSD - заборонено. 

 
● Сторонні постачальники/представники - заборонено. 
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Вступ до 
школи та 
відрахуванн
я 

 

 

Вступ до школи та відрахування 
 

 
● Дерево рішень щодо симптомів студента 
Проведіть скринінг усіх студентів на наявність потенційних симптомів COVID-19 або контактів 

Низький ризик: загальні симптоми                       Високий ризик: характерні симптоми 

Гарячка (≥100,4°F чи 38°C)      Біль у горлі 
 
 
 
 
 
Закладеність носа/нежить                                           Головний біль 
 
 
 
Нудота/блювота/діарея                                              Втома/біль у м’язах або  

                                                              в тілі 
  

Кашель 
 
 
 
 
 
Затруднене дихання 
 
 
 
 
Втрата запаху/смаку 
 

1 симптом низького ризику  
 
 
 
 
(≥2 симптомів низького ризику  
АБО 1 симптом високого ризику  

Відправити додому 
 

Відправити додому 
 

Медичний працівник підтверджує 
альтернативний діагноз щодо симптомів. 

Негативний ПЛР-тест на SARS-CoV-2. 

Позитивний SARS-Cov-2 
ПЛР-тест 
АБО 
Без візиту медичного 
працівника чи тестування 

Повернення до школи через 72 
години після зникнення 
симптомів (без жарознижуючих 
ліків) 

Оцінка стану лікарем 

Повернення до школи через 72 години без підвищеної 
температури та з покращенням симптомів 

Повернення до школи через 72 години без підвищеної 
температури та з покращенням симптомів 

Повертайтеся до школи лише через 10 днів з моменту 
появи симптомів та після 24 годин без підвищеної 
температури. Відправити на карантин осіб, що 
перебували в тісному контакті з підтвердженими 
випадками захворювання. Звернутись до HCA, якщо є 
запитання. 

Повернутися до школи через 14 днів після останнього 
контакту, якщо симптоми не з’явилися. Якщо з’явилися 
симптоми, здати ПЛР-тест на SARS-CoV2. 

Відправити додому* 
 

*За погодженням із Департаментом громадського здоров’я Sacramento 
(Sacramento County Public Health) 

Цей алгоритм допомоги був розроблений для надання допомоги шкільному персоналу і не призначений 
замінити рішення клініциста або встановити протокол для всіх пацієнтів з певним станом. Встановлення 
діагнозу та лікування повинні проходити під пильним контролем кваліфікованого медичного працівника. 
Вказівки можуть змінюватися. 
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 ● Згідно з вказівками CDC від 21.10.2020 - Термін «тісний контакт» був змінений і тепер 
визначається як загальна тривалість 15 хвилин, проведених на відстані 6 футів (1,8 
м) від інфікованої COVID людини за 24 годинний період. 

 
● Учням будуть призначені точки в’їзду та виїзду в різних секціях кампусу, щоб 

забезпечити соціальне дистанціювання при в’їзді та виході до шкільних місць. 
 

● Учні звітуватимуть безпосередньо у своїх класах. Школи почнуть спілкуватись із сім’ями 
лише тоді, коли учням буде дозволений вхід у кампус. 

 
● Ігрові майданчики, лавки та спортивні поля будуть закриті. 

 
● Учні та персонал повинні утримуватись від перебування в групах. 

Індивідуальн
е захисне 
обладнання 
(Personal 
Protective 
Equipment, 
PPE) 

 
14.01.2021 

 

 

 Маски для обличчя та інше PPE 
 

Вказівка Департаменту охорони здоров’я штату Каліфорнія (CDPH) від 14 січня 
2021 р. 

 
● Учні всіх класів К-12 зобов’язані носити маски для обличчя завжди, 

перебуваючи в школі, за винятком випадків звільнення від цієї вимоги. 
 

● З метою виконання цих вказівок школи повинні заборонити відвідування 
кампуса учнями, якщо вони не звільняються від носіння маски згідно з 
вказівками CDPH та відмовляються носити маску, яку надає школа. 

 
○ Тканинну маску для обличчя або лицьовій екран слід знімати під час їжі, 

перекусів, часу відпочинку або коли їх необхідно замінити. Коли тканинна маска 
для обличчя тимчасово знімається, допоки її не потрібно буде надягати знову, 
вона має зберігатися у чистому безпечному місці з чітким позначенням ім’я учня і 
дати. 

 
○ Учасники юнацьких і дорослих видів спорту повинні носити маску для обличчя, 

беручи участь у заході, навіть при сильних фізичних навантаженнях, які при цьому 
допускаються, як у приміщенні, так і на відкритому повітрі. 

 
○ У вказівках щодо масок для обличчя визнається, що існують деякі люди, 

які не можуть носити такі маски з низки різних причин. Особи 
звільняються від цієї вимоги, якщо вони не досягли 2-річного віку, мають 
медичне або психічне захворювання, або інвалідність, які не дозволяють 
їм належним чином носити або поводитися з маскою для обличчя, мають 
вади спілкування або коли це заважає спілкуванню з людиною з вадами 
слуху. Людям з вадами спілкування або особам, які доглядають за ними, 
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 може бути запропонована можливість надягання прозорої маски або тканинної 
маски з прозорою панеллю, коли це доречно. 

 
○ Особи, звільнені від використання маски для обличчя за станом здоров’я, що 

підтверджено бригадою медичної допомоги шкільного округу та терапевтами, 
повинні носити 
не обмежувальний альтернативний засіб, такий як лицьовій екран зі шторкою на 
нижньому краї, якщо це дозволяють їх стан. 

 

● Школи повинні розробити протоколи забезпечення масками для обличчя учнів, які 
ненавмисно їх не принесли до школи, щоб запобігти непотрібним відстороненням учнів від 
занять. 

 

● Школи повинні надавати альтернативні можливості навчання учням, яким 
заборонено відвідувати кампус через те, що вони не будуть носити маски для 
обличчя. 

 

● Роботодавці повинні надавати і забезпечувати використання штатними 
співробітниками масок для обличчя та всіх інших необхідних засобів індивідуального 
захисту відповідно до вказівок CDPH. 

 

● Політики щодо масок для обличчя застосовуються до шкільних автобусів та будь-якого 
транспортного засобу, пов’язаного з місцевим закладом освіти (МЗО), що 
використовуються для перевезення учнів, штатних співробітників чи викладачів до та 
(або) зі шкільної ділянки. 

 

● Всі штатні співробітники повинні використовувати маски для обличчя відповідно до 
рекомендацій CDPH, якщо тільки стандарти Відділу з охорони праці та здоров’я штату 
Каліфорнія (Cal/OSHA) не вимагають захисту органів дихання. 

• Штатним співробітникам, які регулярно контактують з іншими людьми, CDPH 
рекомендує використовувати одноразові тришарові хірургічні маски, які більш 
ефективні, ніж звичайні тканинні маски для обличчя. 

 

• В обмежених ситуаціях, коли маску для обличчя не можна використовувати з 
педагогічних причин або з міркувань розвитку (наприклад, для спілкування або 
надання допомоги маленьким дітям, або особам з особливими потребами),  
замість маски для обличчя, перебуваючи в класі, за умови забезпечення фізичної 
відстані від інших осіб, можна використовувати лицьовій екран із шторкою (згідно 
з рекомендаціями CDPH). За межами навчального класу штатні співробітники 
повинні знову одягати маску для обличчя. 

 

• Працівники та інші особи, які займаються обробкою та подачею їжі, повинні 
використовувати рукавички додатково до масок для обличчя. 

 

● Рукавички не рекомендуються працівникам, за винятком тих, хто працює з учнями в 
ситуаціях, коли існує ймовірність контакту з тілесними рідинами, такими як слина, або під 
час туалетних завдань з учнями. Для таких ситуацій персоналу будуть надані рукавички. 

 

○ Учням не рекомендується носити рукавички. 
 

Працівники та інші особи, які займаються обробкою та подачею їжі, повинні 
використовувати рукавички додатково до масок для обличчя. Роботодавці повинні 
розглянути, де використання одноразових рукавичок може бути корисним на додачу до 
частого миття рук або використання дезінфікуючого засобу для рук; наприклад для 
працівників, які перевіряють інших на наявність симптомів або обробляють речі, яких 
часто торкаються. CDPH 03.08.2020 

 

● Пластикові перегородки буде встановлено за потреби у головному фойє кожного 
шкільного майданчика. 
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Обробка та 
дезінфекція 

 
14.01.2021 

 

 

Обробка та дезінфекція 
Згідно Вказівки Департаменту охорони здоров’я штату 

Каліфорнія від 14.01.2021 р. 

У розділі нижче наведено рекомендації щодо обробки та дезінфекції. «Обробка» передбачає 
використання води та мила або миючого засобу без застосування дезінфікуючих засобів, що 
значно зменшує кількість мікробів на поверхнях та знижує інфекційні ризики. «Дезінфекція» 
вбиває мікроби на поверхнях з використанням певних хімічних речовин (схвалені для 
використання хімічні речовини див. нижче). В разі виявлення випадку захворювання, 
приміщення, де відповідна людина проводила значну частину свого часу (наприклад, 
навчальний клас або кабінет адміністратора, якщо це адміністратор), має бути дезінфіковано. 
Часта дезінфекція може становити небезпеку для здоров’я дітей та учнів через часто 
використовувані сильні хімічні речовини і тому не рекомендується в шкільному середовищі, 
якщо випадок захворювання не встановлено. 
 

● Працівники закладу повинні щодня прибирати часто торкані поверхні в школі та шкільних 
автобусах. 

 

● Автобуси слід ретельно обробляти щодня та після перевезення будь-якої людини, яка 
має симптоми COVID-19. Для підтримки чистого стану поверхонь, до яких часто 
торкаються протягом дня водіям слід надавати засоби для обробки, включаючи, поміж 
іншого, серветки та одноразові рукавички. 

 

● До поверхонь, до яких часто торкаються, відносять, поміж іншого: Раковини. Столи, парти 
або стільці спільного користування. 

Якщо заняття в школі проводяться у дві зміни, парти та столи вважаються 
засобами спільного користування та їх слід обробляти до прибуття наступної 
зміни. 

 

Якщо протягом дня партами або стільцями користується лише одна особа, вони не 
потребують щоденної обробки. 

 

● Дверні ручки. 
 

● Обладнання та технічне оснащення спільного користування. 
 

● Відкриті ігрові майданчики та природні ігрові ділянки, якщо вони використовуються, 
потребують лише планового технічного обслуговування. Переконайтеся, що діти миють 
або дезінфікують руки до і після використання цих приміщень. Якщо гігієні рук 
приділяється належна увага, прибирання відкритих ігрових конструкцій між їх 
відвідуванням групами дітей не потрібно. 

 

● Обираючи засоби дезінфекції після виявлення шкільного випадку захворювання на 
COVID-19 (див. розділ «Що робити, якщо у школі є випадок захворювання на COVID-
19»), використовуйте саме ті, що схвалені для використання проти COVID-19 
Агентством з питань захисту навколишнього середовища (EPA), яке затвердило перелік 
«N», та дотримуйтесь інструкцій щодо використання цих засобів. 

 

● Санітарно-гігієнічні станції будуть встановлені у всіх навчальних класах, кабінетах та 
атлетичних зонах. 

 

● Час миття/дезінфекції рук буде включено до щоденного шкільного розкладу. 
 

● Учні та співробітники повинні використовувати індивідуальні пляшки з водою. Питні 
фонтани будуть відключені. 
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 ● Офісні приміщення будуть дезінфікуватися щоночі. 
 

● Усі предмети та обладнання будуть за можливості використовуватись лише 
однією особою. Усі предмети будуть продезінфіковані між використаннями, якщо 
це буде можливо. 

 

● Обладнання спільного використання, таке як комп’ютери, буде 
дезінфікуватися в процесі індивідуального використання учнем. 

 

● Весь персонал буде навчений навичкам дезінфекції та матиме доступ до 
дезінфікуючих засобів. 

Навички 
гігієни 

 

 
Навички гігієни 

● Усі особи мають підтримувати відстань принаймні шість футів (1,8 м) соціального 
дистанціювання, наскільки це можливо. 

 
● Усім працівникам, учням і батькам буде надана інформація щодо належних 

гігієнічних процедур, що стосуються передачі COVID-19, включаючи: 
○ Регулярне миття рук 
○ Прикривання роту під час кашляння або чихання 
○ Носіння маски для обличчя 
○ Соціальне дистанціювання на відстані щонайменше шість футів (1,8 м) 
○ Не торкатись обличчя та очей 

 
● Заходячи до класу учні та працівники будуть мити чи дезінфікувати руки. 

 
● Нагадування про гігієнічні процедури будуть розміщені по класах та на 

шкільних ділянках. 
 

● Час миття/дезінфекції рук буде включено до щоденного шкільного розкладу. 
 

● Учні та співробітники використовуватимуть власні індивідуальні канцтовари 
(олівці, папір, калькулятори, кольорові олівці тощо) та утримуватимуться від 
їхнього спільного використання. 

 
● Їжею та напоями не можна буде ділитися. Учні та співробітники повинні 

використовувати індивідуальні пляшки з водою. Питні фонтани будуть 
відключені. 
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План щодо 
звернення про 
позитивні 
результати тесту на 
COVID-19 в 
учнів чи 
працівників І в 
разі, коли в учнів 
спостерігаються 
симптоми під час 
перебування в 
школі 

 
14.01.2021 

 

 
Звернення про позитивні результати тесту 

● CJUSD співпрацюватиме з Департаментом охорони здоров’я округу Sacramento для 
моніторингу осіб, які мають позитивний результат тесту на COVID-19, та впроваджувати 
відповідне відстеження контактів. Рішення щодо карантину окремих осіб чи груп 
учнів прийматимуться спільно з департаментом охорони здоров’я округу. 

 ● Вказівки з карантину від 16.12.2020 р. 
 ● Сценарії та вказівки від Департаменту охорони здоров’я округу Sacramento 
 CDPH 21.01.2021 

 

 Учні або штатні 
співробітники з такими 
ознаками: 

Дія Спілкування зі 
шкільною 
громадою 

1 Симптоми COVID-19 
(наприклад, лихоманкою, 
кашлем, втратою смаку або 
запаху, утрудненим диханням). 
Перевірка симптомів: згідно з 
вказівками CDC щодо 
симптомів COVID-19. 

• Відправити додому, якщо в школі. 
• Рекомендовано здійснити тестування 
(якщо результат позитивний, див. 
пункт 3, якщо негативний — пункт 4). 
• Школа або навчальний клас 
залишаються відкритими. 

Ніяких дій не потрібно. 

2 Тісний контакт (†) із людиною 
з підтвердженим зараженням 
на COVID-19. 

• Відправити додому, якщо в школі. 
• Заборонити відвідування школи 
на 10 днів після останнього 
контакту з джерелом зараження 
згідно з карантинними 
рекомендаціями CDPH. 
• Рекомендовано виконати 
тестування через 5–7 днів після 
останнього контакту з джерелом 
зараження (але не скорочувати 10-
денне відсторонення від занять, 
якщо воно буде негативним). 
• Школа або навчальний клас 
залишаються відкритими. 

Розглянути повідомлення 
шкільної громади про 
відомий контакт з 
джерелом зараження. 
Ніяких дій не потрібно, 
якщо контакт з джерелом 
зараження відбувся не в 
шкільному середовищі. 

3 Підтверджений випадок 
зараження COVID-19. 

• Повідомити місцевий 
заклад охорони здоров’я 
(МЗОЗ). 
• Заборонити відвідування школи на 
10 днів з дати появи симптомів або, 
якщо хвороба триває без симптомів, 
на 10 днів з дати збору зразків. 
• Визначити шкільні контакти (†), 

• Повідомлення шкільної 
громаді про відомий 
випадок. 

 
• Повідомлення осіб з 
потенційним ризиком 
зараження, якщо такий 
випадок стався у школі під 
час зараження 
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  повідомити МЗОЗ про виявлені 
контакти та заборонити цим 
контактам (можливо, всієї зміні (††)) 
відвідування школи на 10 днів після 
останньої дати їх присутності в школі 
в зараженому стані. 

 

4 Особа з симптомами отримала 
негативний результат тесту 
або постачальник медичних 
послуг надав документацію 
про те, що симптоми є 
типовими для основного 
хронічного стану цієї особи. 

• Людина може повернутися до школи 
через 24 години без підвищеної 
температури та з покращенням 
симптомів. 

 
• Школа або навчальний клас 
залишаються відкритими. 

Рекомендовано повідомити 
шкільну громаду, якщо 
попередньо відомо про 
тестування. 

(†) В якості контактної особи визначається особа, яка знаходиться на відстані ближче 1,8 м від 
хворого протягом понад 15 хвилин загальним протягом 24 годин, незалежно від використання 
маски для обличчя. У деяких шкільних ситуаціях може бути важко визначити, чи відповідають 
окремі особи цьому критерію, і може знадобитися, щоб ціла зміна, навчальний клас або інша 
група вважалися схильними до ризику зараження, особливо якщо її представники проводили 
час разом у приміщенні. 

 
(††) Для визначення шкільної зміни див. розділ «Вказівки щодо шкільних змін». У деяких 
ситуаціях (наприклад, коли використовуються схеми розсадження учнів, належним чином 
дотримується режим використання масок для обличчя, а вчителі або штатні співробітники 
належним чином спостерігають за учнями протягом дня) відстеження контактів і дослідження 
можуть допомогти більш точно визначити, чи був схильним до ризику зараження кожен член 
шкільної зміни. У цій ситуації ті особи, які не мали тісних контактів, могли би продовжити 
заняття вживу. 

 

● ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИПАДКІВ, КОЛИ ПРАЦІВНИКИ ПОВИННІ ПРАЦЮВАТИ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ 
COVID-19 

 

Що робити, якщо у школі є підтверджений або 
підозрюваний випадок захворювання на COVID-19 

● Будь-який учень чи працівник, у якого спостерігаються симптоми COVID-19, буде 
відправлений до виділеної кімнати для медичної ізоляції. Батькам чи опікунам 
зателефонують і попросять забрати учнів якомога швидше. Ізоляційні кімнати будуть 
дезінфікуватися після кожного індивідуального використання. 

 
● Повідомлення про випадки COVID-19 будуть оприлюднені громадськості відповідно 

до штатних та федеральних вказівок FERPA/HIPPA. 
 

● Штатні співробітники та учні з позитивним результатом тесту на COVID-19 не мають 
повертатися у школу до тих пір, поки вони не будуть відповідати критеріям CDPH, що 
стосуються припинення режиму домашньої самоізоляції, 

○ Принаймні 24 години минуло з моменту зникнення лихоманки без 
використання ліків для зниження температури, та 

 
○ Інші симптоми покращились, та 

 
○ Вони мають негативний результат тесту на SARS-CoV-2, АБО постачальник 

медичних послуг надав документацію про те, що симптоми є типовими для їх 
основного хронічного стану (наприклад, алергії чи астми), АБО постачальник 
медичних послуг підтвердив альтернативний названий діагноз (наприклад, 
стрептококовий фарингіт, 
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 вірус Коксакі), АБО щонайменше минуло 10 днів з моменту появи симптомів. 
 

● Вказівки CDPH 03.08.2020 - Якщо учень, викладач або співробітник має позитивний 
результат тесту на COVID-19 і заражав інших у школі, зверніться до плану дій CDPH для 
шкіл K-12 та виконайте наступні дії: 

 
● За погодженням з місцевим департаментом охорони здоров’я, відповідна 

уповноважена особа школи повинна забезпечити прибирання та карантин 
заражених осіб, а також вирішити, чи є доцільним будь-яке додаткове втручання, 
включаючи необхідний проміжок часу, виходячи з рівня ризику в межах 
конкретної громади, визначеного місцевим санітарним лікарем. 

 
● Закрити клас або кабінет, де знаходився пацієнт, і не використовувати ці зони 

до закінчення обробки та дезінфекції. Зачекати щонайменше 24 години перед 
обробкою та дезінфекцією. Якщо 24 години чекати неможливо, почекайте 
принаймні дві години чи якомога довше. 

● Додаткові ділянки школи, які відвідував позитивно інфікований COVID-
19, також можуть потребувати обробки та дезінфекції. 

● Впровадити комунікаційні плани щодо повідомлення про можливе зараження в 
школі та можливого закриття шкіл, включаючи учнів, батьків, вчителів, персонал 
та громаду. 

● Включити інформацію для персоналу щодо трудового законодавства, про 
страхування на випадок втрати працездатності, оплачуваних сімейних відпусток та 
страхування на випадок безробіття, що застосовуються до шкіл Див. додаткову 
інформацію про державні програми, що підтримують лікарняні та компенсації 
працівникам при 
COVID-19, включаючи права на лікарняні дні для працівників згідно із Законом 
про першу коронавірусну реакцію сімей та права співробітників на компенсаційні 
виплати працівникам та презумпцію пов’язаності з роботою з підвищеним 
ризиком зараження COVID-19 відповідно до розпорядження губернатора N-62-
20, поки цей наказ діє. 

●  Надати рекомендації батькам, вчителям та персоналу, нагадуючи їм про 
важливість заходів фізичного дистанціювання в громаді, коли школа закрита, 
включаючи відмову учнів чи працівників збиратися деінде. 

● Підтримуйте регулярний зв’язок з місцевим департаментом охорони 
здоров’я. 

ЗАХОДИ ПІД ЧАС 
ДОСЛІДЖЕННЯ 
ВОГНИЩА АБО 
СПАЛАХУ 
ЗАХВОРЮВАННЯ 
В ШКОЛІ 

В разі, якщо або школа, або місцевий заклад охорони здоров’я (МЗОЗ) обізнані про можливий 
спалах захворювання, МЗОЗ у співпраці зі школою повинні провести дослідження, щоб визначити, 
чи мали ці випадки загальний ризик зараження в школі (наприклад, у звичайному класі чи серед 
штатних співробітників, під час поїздки на автобусі або через інші поширені ризики зараження за 
межами школи). 

 
CDPH визначає шкільний спалах захворювання як 3 або більше підтверджених або 
ймовірних випадків зараження штатних співробітників або учнів протягом 14-денного 
періоду, які епідеміологічно пов’язані зі школою, належать до різних домогосподарств і 
не контактують один з одним в будь-яких інших досліджуваних випадках (наприклад, 
передача, ймовірно, сталася в шкільному середовищі). 

14.01.2021 Цілями дослідження спалаху захворювання є виявлення та ізоляція всіх випадків, а 
також виявлення, впровадження карантинних заходів та перевірка контактів для 
запобігання подальшій передачі вірусу COVID-19 у школі. Крім того, дослідження спробує 
з’ясувати, чи мали ці випадки загальний ризик зараження в школі (наприклад, у 
звичайному класі чи серед вчителів, під час поїздки на автобусі або через інші поширені 
ризики зараження в шкільному середовищі). Дослідження може також виявити загальні 
ризики зараження за межами 
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Рішення про 
закриття школи 

 
14.01.2021 

шкільного середовища. 
Як зазначалося вище, дослідження спалаху захворювання також дає можливість зрозуміти 
обставини, які могли сприяти передачі інфекції в шкільному середовищі. Дослідження також 
рекомендується провести для визначення ступеня дотримання основних стратегій пом’якшення 
наслідків, спрямованих на запобігання передачі інфекції в школі. У разі виявлення прогалин 
школам слід вжити заходів для посилення стратегій запобігання спалахам захворювання у 
майбутньому. 

 
Шкільні дії 
1. Повідомити батьків або опікунів та працівників школи про дослідження вогнища або спалаху 
захворювання, пов’язаного із школою, та заохотити їх дотримуватися рекомендацій щодо 
охорони здоров’я (див. зразок повідомлення № 2 у Додатку 3). 

 
2. Визначити, як частину CSP, одного або кількох співробітників школи, які можуть підтримувати 
зв’язок з МЗОЗ щодо дослідження вогнища або спалаху захворювання, підтверджуючи, до яких 
класів та змін належать учні та штатні співробітники з підтвердженими випадками або 
симптоматичними ознаками захворювання, а також чи брали участь ці особи у нещодавніх подіях 
або зборах. 

 
3. Визначити невихід на роботу або навчання серед тих, хто знаходиться у постраждалих класах 
або змінах, та узгодити свої дії з МЗОЗ, щоб зв’язатися з цими особами для виявлення симптомів 
COVID-19, якщо вони мали контакти із зараженими особами під час інфекційного періоду. 

 
4. Узгодити свої дії з МЗОЗ, щоб поділитися переліком випадків та контактами з датами, що 
стосуються присутніх та відсутніх в школі осіб. 

 
5. Організувати прибирання та дезінфекцію навчальних класів або інших приміщень, де 
учні з випадками захворювання або симптомами проводять значний час. 

 
6. Узгодити свої дії з МЗОЗ стосовно повідомлень шкільній громаді, включаючи певні 
повідомлення змін або навчальних класів щодо стану їх відсторонення та інструкцій. 

 
7. Узгодити свої дії з МЗОЗ стосовно питання щодо необхідності закриття та можливості відкриття 

школи. 
 
8. Повідомити шкільну громаду, якщо школу слід закрити на 14 днів через широко поширену та 
(або) тривалу передачу SARS-CoV2 у школі або у громаді в цілому, та повторити рекомендації 
щодо заходів профілактики і контролю (див. зразок повідомлення № 3 в Додатку 2). 

 
9. Впровадити онлайн або дистанційне навчання та навчання під час закриття школи. 

 
10. Організувати прибирання та дезінфекцію всієї школи перед її відкриттям у разі закриття. 

 

Закриття окремих шкіл, при якому всі учні та штатні співробітники не знаходяться в кампусі, 
рекомендується здійснювати на основі кількості випадків захворювань і зачеплених цими випадками 
змін, які передбачають активну передачу інфекції в школі. Закриття має відбуватися за погодженням 
із МСЛ. Ситуації, які можуть свідчити про необхідність закриття школи: 

● Протягом 14-денного періоду спалах захворювання стався у 25% і більше 
змінах у школі. 

● Протягом 14-денного періоду в школі сталося принаймні три спалахи 
захворювання, І більше 5% шкільного співтовариства інфіковано. 

● МСЛ також може визначити, що закриття школи виправдане з інших причин, 
включаючи результати досліджень стану здоров’я населення або інші місцеві 
епідеміологічні дані. 

 
Тривалість закриття: 14 днів, або відповідно до рішення, прийнятого за погодженням із МСЛ. 
Державні групи надання технічної допомоги за програмою «Безпечні школи для всіх» (групи ТД), 
до складу яких входять експерти 
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 з кількох державних установ, нададуть допомогу у дослідженні захворювань тим шкільним закладам, 
в яких зафіксовано спалахи захворювання та які не можуть знайти ресурси для самостійного 
дослідження таких спалахів. Команди ТД також нададуть допомогу школам, які закриваються, з 
метою виявлення та вирішення будь-яких виправних проблем з безпекою. 
Якщо школа закрита, коли вона може знову відкритися? 
Школи, зазвичай, можуть знову відкритися через 14 днів за умови здійснення таких дій: 

● Обробка та дезінфекція 
● Дослідження стану здоров’я населення 
● Погодження з МЗОЗ 

 
Які критерії закриття МЗО? 
Шкільний округ повинен закритися, якщо 25% або більше шкіл в окрузі закрилися через 
пандемію COVID-19 протягом 14 днів та за погодженням із МЗОЗ. 

 
Якщо МЗО закритий, коли він може знову відкритися? 
Зазвичай МЗО може знову відкритися через 14 днів за погодженням із МЗОЗ. 

Конфігураці
я класу 

 

 

Конфігурації класу 
● Потрібно якомога частіше дотримуватись дистанції у шість футів (1,8 м) між особами. Це 

стосується також відстані між партами та столами. 
 

● Усі парти та столи студентів повинні бути спрямовані в одному напрямку. 
 

● Групова робота буде призначена лише тоді, якщо вдасться зберегти відстань у шість футів 
(1,8 м). 

 
● Учні та співробітники повинні використовувати індивідуальні пляшки з водою. Питні 

фонтани будуть відключені. 
 

● Роздягальні будуть зачинені. 

Коридори та 
загальні 
приміщення, 
періоди 
проходження 
на середньому 
рівні 

 

 

Контрольовані переміщення по кампусу 
● Учні та співробітники повинні дотримуватись дистанції у шість футів (1,8 м) у 

коридорах, в тому числі в чергах, наскільки це можливо. 
 

● Учні будуть негайно повідомляти наступному класу під час перехідних періодів на 
середньому рівні. 

 
● Учні та співробітники дотримуватимуться розміщених вивісок, рухаючись по кампусу 

та коридорах. 
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● В коридорах чи місцях загального користування не буде збиратися натовп. 

 
● Учні будуть негайно повідомляти наступному класу під час перехідних періодів на 

середньому рівні. 
 

● Учні та співробітники повинні використовувати індивідуальні пляшки з водою. Питні 
фонтани будуть відключені. 

Перерва від 

14.01.2021 р

. 

 

 

Перерва 
● Учні початкової школи робитимуть перерви для вправ у своїх класах. 

 
● Учням будуть призначені секції ігрового майданчика, щоб забезпечити краще соціальне 

дистанціювання. 
 

● Учні та співробітники будуть постійно дотримуватись протоколів соціального 
дистанціювання. 

Сніданок/
обід 

 

 

Харчування 
● Кафетерії подаватимуть сніданки та обіди учням в форматі «з собою», які можна буде 

забрати. 
 

● Якщо студенти відвідують школу повний навчальний день: їдальні будуть облаштовані 
таким чином, щоб забезпечити соціальне дистанціювання. 

Виїзди на 
екскурсії 

 

 

Виїзди на екскурсії 
● Виїздів за межі кампусу не буде. 
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Спорт 
 

 

Спорт 
● Заняття спортом та рішення щодо змагань будуть залежати від рекомендацій 

Департаменту охорони здоров’я округу Sacramento та Каліфорнійської міжшкільної 
федерації (CIF). 

Об’єднанн
я, збори, 
клуби та 
заходи 

 

 

Шкільні заходи 
● Об’єднання, збори, клуби та заходи будуть дозволені лише за умови дотримання 

соціального дистанціювання. 

 
 
 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ТА ІНСТРУКЦІЇ 
Оновлено 01.10.2020 

 Щоденні оновлення навчальної програми, інструкцій та спеціальної освіти 

Інклюзія в дошкільних 
навчальних закладах в 
MHS 

Планування розробляється 

Кооперативний центр в 
дошкільних навчальних 
закладах в MHS 

Планування розробляється 
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Початкові школи 
 

В кампусі 5 днів на тиждень Дистанційне навчання 5 днів на 
тиждень 

● Учні відвідують заняття в кампусі з понеділка по 
п’ятницю. 

 
● Усі учні, TK-6, будуть розміщені в ранковій або 

денній групі. Учні відвідуватимуть школу 
протягом запланованого групового часу. Будуть 
докладені всі зусилля для призначення членів 
однієї сім’ї до однієї групи. 

 
● Кожна група відвідуватиме школу 2,5 години на 

день з основним акцентом на мистецтві 
англійської мови та математиці. 

 
● Споруди будуть дезінфікуватися між 

ранковими та денними заняттями. 
 

● Учні виконуватимуть самостійні роботи поза 
класними заняттями 

Сім’ї можуть відмовитись від навчання у кампусі та 
продовжувати навчання дистанційно. 

 
● Учні відвідують заняття в режимі онлайн з 

понеділка по п’ятницю під час призначеного для 
них ранкового або післяобіднього групового часу. 

 
● У вашій групі учнів вони відвідуватимуть школу до 

2,5 годин на день з основним акцентом на 
мистецтві англійської мови та математиці зі своїм 
викладачем. 

 
● Учні виконуватимуть самостійні роботи поза 

класними заняттями. 

Дитячий садок 30 хвилин 

1-3 клас 80 хвилин 

4-6 клас 90 хвилин 

 Дитячий садок 30 хвилин 

1-3 клас 80 хвилин 

4-6 клас 90 хвилин 
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Середня школа Wilson C. Riles - Редакція 26.10.2020 
 

В кампусі 5 днів на тиждень Дистанційне навчання 5 днів на тиждень 

● Учні відвідують заняття в кампусі з понеділка по 
ранок п’ятниці. 

● Учні відвідують три п’ятдесятихвилинні заняття 
на день за  графіком A/B. 

● Також щодня буде виконуватися дев’яносто 
хвилин самостійної роботи. 

Сім’ї можуть відмовитись від навчання у кампусі та 
продовжувати навчання дистанційно. 

 
● Учні відвідують три п’ятдесятихвилинних 

заняття в режимі онлайн з понеділка до 
полуденка п’ятниці. 

 
● Очікується, що учні братимуть участь у прямій 

онлайн-трансляції та самостійній роботі загалом 
протягом 240 хвилин. 

 
 

Вища школа Center 
● Вища школа Center буде подовжувати заняття за розкладом A/B. 
● Учням буде призначено один із двох треків - Синій або Золотий. 
● За змінним розкладом одна група буде відвідувати заняття особисто в кампусі, тоді як інша група братиме 

участь в онлайн-заняттях з дому. Це дозволяє студентам перебувати в університеті щонайменше два дні на 
тиждень за двотижневим змінним графіком ротації. Див. приклад нижче: 

 
 

● Сім’ї можуть відмовитись від навчання у кампусі та продовжувати навчання дистанційно. Цей варіант 
призведе до онлайн-навчання за допомогою прямих навчальних ефірів у класі. Зверніть увагу, що ви 
повинні залишатись у вибраній моделі до кінця навчального року. 

 Тиждень 3 і Тиждень 4 
Синій змінюється на заняття вживу для днів B 
та онлайн-заняття вдома для днів A. 

 
Золотй змінюється на заняття вживу для днів А 
та онлайн-заняття вдома для днів В. 

 
*По завершенню тижня 4, учні повертаються 
назад до розкладу тижня 1 та тижня 2 

 Тиждень 1 і Тиждень 2 
Синім позначено заняття вживу для днів 
A та заняття онлайн для днів B. 

 
Золотим позначено заняття вживу для днів B 
та заняття онлайн для днів A. 
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Вища школа McClellan 

 

Понеділок Дистанційне навчання для всіх 

Вів/Чет Група A в кампусі, група B 
відвідує заняття онлайн з 
дому (синхронне навчання) 

Сер/П’ят Група В в кампусі, група А 
відвідує заняття онлайн з 
дому (синхронне навчання) 

 

В кампусі 5 днів на тиждень Дистанційне навчання 5 днів на 
тиждень 

 Якщо на час повторного відкриття менше 75 учнів 
 

● Всі учні в кампусі 5 днів на тиждень 
● Усі заняття тривають 46 хвилин 
● Обід буде розділений, лише ½ учнів 

обідають у кампусі одночасно 
 

 Якщо на час повторного відкриття 75 учнів або 
більше 

 
½ учнів обідають у кампусі одночасно Учні будуть поділені 
на дві групи (група A та група B). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Усі заняття тривають 46 хвилин 
● Обід буде розділений, лише ½ учнів 

обідають у кампусі одночасно. 
● Якщо протягом періоду оцінювання кількість 

учнів перевищує 75, ми внесемо зміни до 
соціального дистанціювання на решту періоду 
оцінювання, а потім переходимо до цієї 
розділеної моделі на початку наступного 
періоду оцінювання. 

Сім’ї можуть відмовитись від навчання у кампусі та 
продовжувати навчання дистанційно. Цей варіант 
призведе до онлайн-навчання за допомогою прямих 
навчальних ефірів у класі. 
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Повернення до навчального плану 2 CJUSD Варіанти 
повторного відкриття 2020/2021 

Початковий 
 Рівень 

класів 
Варіанти Група Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Початковий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гібридна 
модель 

 
Вживу 

 
 

Ранкова 
група 

2.5 
години 

 

 
Інструкція 

вчителя 

 

 
Інструкція 

вчителя 

 

 
Інструкція 

вчителя 

 

 
Інструкція 

вчителя 

 

 
Інструкція 

вчителя 

 
 

Ранкова 
Група 

Самостійна робота Самостійна робота Самостійна робота Самостійна 
робота 

Самостійна робота 

Додаткова індивідуальна підтримка (втручання/спеціальна освіта/вивчення англійської мови) 

 
Пообідн

я 
група 

2.5 
години 

 

 
Інструкція 

вчителя 

 

 
Інструкція 

вчителя 

 

 
Інструкція 

вчителя 

 

 
Інструкція 

вчителя 

 

 
Інструкція 

вчителя 

 
Пообідн

я 
Група 

Самостійна 
робота 

Самостійна 
робота 

Самостійна 
робота 

Самостійна 
робота 

Самостійна 
робота 

Додаткова індивідуальна підтримка (втручання/спеціальна освіта/вивчення англійської мови) 

Модель 
дистанційн

ого 
навчання 

 
(Пряма 
онлайн-

трансляці
я) 

 
 

Дистанцій
не 

навчання 
ранкові 

чи 
пообідні 
години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаткова індивідуальна підтримка (втручання/спеціальна освіта/вивчення англійської мови) 
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Повернення до навчального плану 2 CJUSD Варіанти 
повторного відкриття 2020/2021 

Середня школа 
 Рівень 

класів 
Варіанти Групування Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця 

  
 
 

Середня 
школа 

 
 
 

Гібридна 
модель 
Вживу 

 
Ранкова 
група 3 

періоди по 
50 хв 

 

 
Періоди 1, 
2, 3 

 

 
Періоди 4, 
5, 6 

 

 
Періоди 1, 2, 
3 

 

 
Періоди 4, 
5, 6 

 

 
Періоди 1, 2, 
3 

7-8 та 
дистанційн
е навчання 

Самостійна 
робота 90 
хвилин 

Самостійна 
робота 

Самостійна 
робота 

Самостійна 
робота 

Самостійна 
робота 

Самостійна 
робота 

 
(Пряма 
онлайн-

трансляція) 

Пообідня 
група 

 
Дистанцій
не 
навчання 

 

 
Періоди 4, 
5, 6 

 

 
Періоди 1, 
2, 3 

 

 
Періоди 4, 5, 
6 

 

 
Періоди 1, 
2, 3 

 

 
Періоди 4, 5, 
6 

   
Додаткова індивідуальна підтримка (спеціальна освіта Pull-Out наприклад ERMHS, Speech, OT, PT) 
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Вища школа Center 

 

Повернення до навчального плану 2 CJUSD Варіанти 
повторного відкриття 2020/2021 

Вища школа McClellan та дошкільний заклад 
Inclusion 

івень 
класів 

Варіанти Групування Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця 

   
A B A B A 

 
 
 
 
 

Вища школа 
Center 
9-12 

 
Гібридна 
модель 
Вживу 

/онлайн 
 

Звичайний A/B 
розклад 

Золот
а група 
(50%) 

 
 

½ онлайн 
½ в школі 

 
 

½ 
онлайн 

½ в школі 

 
 

½ онлайн 
½ в школі 

 
 

½ онлайн 
½ в школі 

 
 

½ онлайн 
½ в школі 

 
B A B A B 

  
(зміна через 
3 тижні) 

 
Синя 
група 
(50%) 

 
 

½ онлайн 
½ в школі 

 
 

½ 
онлайн 

½ в школі 

 
 

½ онлайн 
½ в школі 

 
 

½ онлайн 
½ в школі 

 
 

½ онлайн 
½ в школі 

 
Модель 

дистанційн
ого 

навчання 

Синя чи золота 
група 

     

 
(Пряма онлайн-
трансляція) 

 

  
Додаткова індивідуальна підтримка (спеціальна освіта Pull-Out наприклад EMHS, Speech, OT, PT) 

 Рівень 
класів 

Варіанти Групування Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця 

  
 

MHS 

 
Гібридна 
модель 

Вживу 

 
Учні вживу 

 

 
9-12   Повний звичайний день 

 Модель 
дистанційного 

навчання 
(Пряма онлайн-

трансляція) 

Учні 
дистанційн
ої форми 
навчання 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

   
Додаткова індивідуальна підтримка (спеціальна освіта Pull-Out наприклад EMHS, Speech, OT, PT) 
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Дошкільн
а освіта 

 
 
 
 

Запропонова
но 

Вживу 
 

4 дні на 
тиждень 

Ранкова 
Інклюзія в 
дошкільних 
навчальних 
закладах 

8:15 - 10:15 
 

Спеціальний 
денний клас 

Дошкільна 
освіта 

10:20 - 11:50 
 

Пообідня 
Інклюзія в 
дошкільних 
навчальних 
закладах 

12:30 - 14:30 
 

 
Додаткова індивідуальна підтримка (спеціальна освіта Pull-Out наприклад EMHS, Speech, OT, PT) 

 
Повернення до навчального плану 2 CJUSD Варіанти 

повторного відкриття 2020/2021 
Adult Education School 

 Рівень 
класів 

Варіанти Групування Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця 

  
 

Школа 
для 
дорослих 

 
Гібридна 

модель 

Вживу/онлайн 

 
 
 

Усі 
студенти 

Вживу Вживу Вживу Вживу Вживу 

Варіант 2 
Пряма онлайн-

трансляція 

Учні денної  
форми 

навчання 
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Самостійне навчання Варіант самостійного навчання доступний для всіх сімей за запитом. Цей варіант не 
вимагатиме фізичної присутності учнів у кампусі. Будь ласка, зверніться до своєї школи 
для отримання детальної інформації. 

Дім та лікарня Особисті послуги для учнів, котрі хворі на інфекційну хворобу або перебувають на 
карантині, не пропонуються. 

 
 

Навчальна програма, інструкції, матеріали та технології 
 

Жодних записів 
занять, зустрічей 
або сесій. 

Віртуальні заняття чи зустрічі зі студентами НЕ записуватимуться. 
 
Сесії телетерапії або зустрічі для виступів, засідання OT, PT, чи IEP можуть записуватись 
ТІЛЬКИ за попередньою письмовою згодою всіх учасників сесії/наради. Для 
неповнолітньої дитини потрібно отримати письмову згоду батьків. 

Затверджений 
округом 
навчальний 
план та 
платформи 

Затверджені округом матеріали та платформи для 
віртуального навчання Google для батьків і вчителів 

(навчальні посібники та ресурси) Посібник з користування 
ресурсами КласK-2 3-5 6 

Щоденний 
розклад 
початкової 
школи 

Розклад початкової школи 
Повернення до школи для працівників та учнів початкової 

школи 

Щоденний розклад 
Wilson C. Riles 

Розклад Wilson C. Riles 

Розклад вищої 
школи Center 

Розклад вищої школи Center 

Розклад вищої 
школи McClellan 

Розклад вищої школи McClellan 

Перші три тижні 
навчального року 

Керуйте універсальними перевірками, діагностичними оцінками та визначайте 
незавершене навчання. 

Технології ● Хромбуками забезпечуються учні, які затрачають багато часу на дорогу між 
домом і школою. 

 
● У класах є зарядні станції. 

 
● Точки доступу до мережі Інтернет надаються сім’ям, які їх потребують. 
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Оцінки ● Вчителі щотижня оновлюватимуть свої записи з оцінками, щоб учні та батьки 
отримували інформацію про поточні оцінки. 

 Початкова школа - Учні перехідного дитячого садка 6 класу отримають оцінку 
 за прогрес у розумінні визначених округом стандартів основного 
 змісту: 
 3-Розуміння 
 2-Часткове розуміння 
 1-Обмежене розуміння 
 В учнів буде багато можливостей використати зворотний зв’язок від викладачів, щоб 

покращити свої 
 оцінки. 

 Середня школа - Традиційна буквена система оцінювання - A-F 

 Вища школа Center - Традиційна буквена система оцінювання - A-F 

 Вища школа McClellan - Викладачі ставитимуть оцінки A, B, C або здано/не здано. 
 Шкала оцінювання: 
 A = 90-100%+ 
 B = 80-89% 
 C = 70-79% 
 F або здано/не здано = 0-69% - На розсуд вчителя визначається, чи отримує 
 учень оцінку «здано», на підставі зусиль, якості виконаної роботи та інших факторів. 

 
 

Спеціальна освіта 
 

Послуги 
спеціальної 
освіти 

● Вказівки для спеціальної освіти IEP під час COVID-19 Закриття шкіл і 
віртуальне навчання 

● Відповідно до AB 77, округ надаватиме попереднє письмове повідомлення 
(PWN), яке включатиме опис засобів, за допомогою яких буде надаватися 
індивідуальна освітня програма за надзвичайних умов, в яких навчання чи 
послуги, або те й інше, не можуть бути надані учню або в школі, або особисто 
протягом більш ніж 10 навчальних днів. 

 
● Вчителі спеціальної освіти початкового рівня продовжуватимуть надавати 

підтримку невеликим групам учнів, які досягли цільових цілей IEP, та 
співпрацювати з вчителями на рівні класів. Послуги будуть надаватись через 
pull out/push in та/або в онлайн-режимі. 

● Вчителі середньої спеціальної освіти продовжуватимуть надавати підтримку 
учням у цілях IEP та співпрацювати з викладачами класів у своїх класах та в 
режимі онлайн. 

 
● Учням, які живуть в режимі «Дім та лікарня» послуги будуть надаватись 

віртуально. 
 

● Зустрічі IEP будуть проводитись в онлайн-форматі, коли це буде можливо. 
 

● Зустрічі IEP будуть проводитись по понеділкам, коли це буде можливо. 
 

● Настанови IEP регулярно оновлюватимуться, щоб відображати поточні вказівки 
Міністерства освіти США та Департаменту освіти штату Каліфорнія. 
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 ● Ерготерапія, фізіотерапія, логопедія, консультування ERMHS, послуги з 
поведінкового втручання, послуги переходу та консультативні послуги з для 
людей з вадами слуху, ортопедичних порушень та зору будуть проводитись як 
у кампусах, так і з використанням формату телетерапії у дні, коли учні не 
відвідують шкільну. Формат для окремих учнів визначатиметься провайдером 
за погодженням з батьками/опікунами. 

 
● Максимально зберігатиметься соціальне дистанціювання. Соціальне 

дистанціювання буде неможливим в туалеті, під час виконання завдань з 
годування трубкою тощо та/або задоволення інших індивідуальних потреб. 

 
 
 

Учні, які вивчають англійську мову 
 

Віртуальне навчання 
та навчання у класі 

Учні, які вивчають англійську мову продовжать отримувати інтегровані та призначені ELD 
спеціалізовані послуги. ELD-викладачі продовжуватимуть планувати спеціальні ELD-уроки 
з використанням затверджених округом матеріалів та навчальної програми. Слід 
продовжувати посилатись на каліфорнійські стандарти розвитку англійської мови при 
плануванні інтегрованих та призначених уроків. 

 
Наступні міркування будуть використані при плануванні послуг у класі та поза ним: 

● У дні навчання в класах - Викладач EL зустрінеться з учнями EL у призначених 
класах у середній школі двічі на тиждень та у старшій школі один раз на 
тиждень. У початкових школах EL-вчитель буде зустрічатися з групами класів 
два рази на тиждень. 

 
● Всі інструктори англійської мови (EL) можуть використовувати Google 

Classroom щоб забезпечити онлайн-навчання для виконання завдань, 
спілкування та зворотного зв’язку від учнів. 

 
Послуги Title One 

 

Title One Вчителі Title I продовжуватимуть підтримувати невеликі групи учнів щодо цільових 
навичок та співпрацювати з викладачами класу для учнів групи ризику (рівень 2) та 
надавати послуги через pull out/push in, онлайн-модальності, пакети та телефонні 
дзвінки. 

 
 
 

Соціально-
емоційна 
підтримка та 
кризові гарячі 
лінії 

Посилання на соціально-емоційну підтримку та кризові гарячі лінії 
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План 3 
Критерії віднесення: Школи закриті для учнів за розпорядженням окружного 
санітарного лікаря штату Sacramento та/або управління губернатора. 

● Повний віртуальний формат навчання 

До початку 
шкільного 
дня 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Працівники 

● Усі працівники перед виходом із дому повинні перевіряти себе на наявність 
симптомів, пов'язаних із COVID-19, використовуючи вказівки в цьому посиланні: 
Симптоми та інтерактивна перевірка симптомів 
- Центри з контролю за захворюваннями. Якщо у них помітні будь-які симптоми, 
вони повинні залишатися вдома та повідомити адміністрацію своєї школи. 

 
● Як захистити себе та інших - Центри контролю за захворюваннями 

 
● Перш ніж увійти до кампусу працівники повинні повідомити адміністрацію 

школи, якщо вони були в контакті з особами з діагнозом COVID-19 протягом 
останніх чотирнадцяти днів. 

 
● Як захистити себе та інших - Центри контролю за захворюваннями 

 
● Батьки повинні якнайшвидше повідомити школу, якщо у їхньої дитини виявлений 

позитивний результат на 
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 COVID-19. 
 

● CJUSD співпрацюватиме з Департаментом охорони здоров’я округу Sacramento, щоб 
визначити, чи потрібно і коли потрібно окремим учням і працівникам залишатись на 
карантині. 

Індивідуа
льне 
захисне 
обладнан
ня 
(Personal 
Protective 
Equipment
, PPE) 

 
14.01.2021 

 

 

Маски для обличчя 
Вказівка Департаменту охорони здоров’я штату Каліфорнія (CDPH) від 14 січня 
2021 р. 

 
● Учні всіх класів К-12 зобов’язані носити маски для обличчя завжди, 

перебуваючи в школі, за винятком випадків звільнення від цієї вимоги. 
 

● З метою виконання цих вказівок школи повинні заборонити відвідування 
кампуса учнями, якщо вони не звільняються від носіння маски згідно з 
вказівками CDPH та відмовляються носити маску, яку надає школа. 

 
○ Тканинну маску для обличчя або лицьовій екран слід знімати під час їжі, 

перекусів, часу відпочинку або коли їх необхідно замінити. Коли тканинна маска 
для обличчя тимчасово знімається, допоки її не потрібно буде надягати знову, 
вона має зберігатися у чистому безпечному місці з чітким позначенням ім’я учня і 
дати. 

 
○ Учасники юнацьких і дорослих видів спорту повинні носити маску для обличчя, 

беручи участь у заході, навіть при сильних фізичних навантаженнях, які при цьому 
допускаються, як у приміщенні, так і на відкритому повітрі. 

 
○ У вказівках щодо масок для обличчя визнається, що існують деякі люди, які не 

можуть носити такі маски з низки різних причин. Особи звільняються від цієї 
вимоги, якщо вони не досягли 2-річного віку, мають медичне або психічне 
захворювання, або інвалідність, які не дозволяють їм належним чином носити або 
поводитися з маскою для обличчя, мають вади спілкування або коли це заважає 
спілкуванню з людиною з вадами слуху. Людям з вадами спілкування або особам, 
які доглядають за ними, може бути запропонована можливість надягання прозорої 
маски або тканинної маски з прозорою панеллю, коли це доречно. 

○ Школи повинні розробити протоколи забезпечення масками для обличчя 
учнів, які ненавмисно їх не принесли до школи, щоб запобігти непотрібним 
відстороненням учнів від занять. 

 
○ Школи повинні надавати альтернативні можливості навчання учням, яким 

заборонено відвідувати кампус через те, що вони не будуть носити маски для 
обличчя. 
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○ Роботодавці повинні надавати і забезпечувати використання штатними 

співробітниками масок для обличчя та всіх інших необхідних засобів 
індивідуального захисту відповідно до вказівок CDPH. 

○ Політики щодо масок для обличчя застосовуються до шкільних автобусів та будь-
якого транспортного засобу, пов’язаного з місцевим закладом освіти (МЗО), що 
використовуються для перевезення учнів, штатних співробітників чи викладачів 
до та (або) зі шкільної ділянки. 

 
● Всі штатні співробітники повинні використовувати маски для обличчя відповідно до 

рекомендацій CDPH, якщо тільки стандарти Відділу з охорони праці та здоров’я штату 
Каліфорнія (Cal/OSHA) не вимагають захисту органів дихання. 

• Штатним співробітникам, які регулярно контактують з іншими людьми, CDPH 
рекомендує використовувати одноразові тришарові хірургічні маски, які більш 
ефективні, ніж звичайні тканинні маски для обличчя. 

• В обмежених ситуаціях, коли маску для обличчя не можна використовувати з 
педагогічних причин або з міркувань розвитку (наприклад, для спілкування або 
надання допомоги маленьким дітям, або особам з особливими потребами),  
замість маски для обличчя, перебуваючи в класі, за умови забезпечення фізичної 
відстані від інших осіб, можна використовувати лицьовій екран із шторкою (згідно 
з рекомендаціями CDPH). За межами навчального класу штатні співробітники 
повинні знову одягати маску для обличчя. 

• Працівники та інші особи, які займаються обробкою та подачею їжі, повинні 
використовувати рукавички додатково до масок для обличчя. 

● Рукавички не рекомендуються працівникам, за винятком тих, хто працює з учнями в 
ситуаціях, коли існує ймовірність контакту з тілесними рідинами, такими як слина, або під 
час туалетних завдань з учнями. Для таких ситуацій персоналу будуть надані рукавички. 

○ Учням не рекомендується носити рукавички. 
Працівники та інші особи, які займаються обробкою та подачею їжі, повинні 
використовувати рукавички додатково до масок для обличчя. Роботодавці повинні 
розглянути, де використання одноразових рукавичок може бути корисним на додачу до 
частого миття рук або використання дезінфікуючого засобу для рук; наприклад для 
працівників, які перевіряють інших на наявність симптомів або обробляють речі, яких 
часто торкаються. CDPH 03.08.2020 

 
● Пластикові перегородки буде встановлено за потреби у головному фойє кожного 

шкільного майданчика. 

Обробка та 
дезінфекція 

 
14.01.2021 

 

 

Обробка та дезінфекція 
Згідно Вказівки Департаменту охорони здоров’я штату 

Каліфорнія від 14.01.2021 р. 

У розділі нижче наведено рекомендації щодо обробки та дезінфекції. «Обробка» 
передбачає використання води та мила або миючого засобу без застосування 
дезінфікуючих засобів, що значно зменшує кількість мікробів на поверхнях та знижує 
інфекційні ризики. 
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 «Дезінфекція» вбиває мікроби на поверхнях з використанням певних хімічних речовин 
(схвалені для використання хімічні речовини див. нижче). В разі виявлення випадку 
захворювання, приміщення, де відповідна людина проводила значну частину свого 
часу (наприклад, навчальний клас або кабінет адміністратора, якщо це адміністратор), 
має бути дезінфіковано. Часта дезінфекція може становити небезпеку для здоров’я 
дітей та учнів через часто використовувані сильні хімічні речовини і тому не 
рекомендується в шкільному середовищі, якщо випадок захворювання не встановлено. 

 
● Працівники закладу повинні щодня прибирати часто торкані поверхні в школі та шкільних 

автобусах. 
 

● Автобуси слід ретельно обробляти щодня та після перевезення будь-якої людини, яка 
має симптоми COVID-19. Для підтримки чистого стану поверхонь, до яких часто 
торкаються протягом дня водіям слід надавати засоби для обробки, включаючи, поміж 
іншого, серветки та одноразові рукавички. 

 
● До поверхонь, до яких часто торкаються, відносять, поміж іншого: Раковини. Столи, парти 

або стільці спільного користування. 
Якщо заняття в школі проводяться у дві зміни, парти та столи вважаються 
засобами спільного користування та їх слід обробляти до прибуття наступної 
зміни. 

 
Якщо протягом дня партами або стільцями користується лише одна особа, вони не 
потребують щоденної обробки. 

 
● Дверні ручки. 

 
● Обладнання та технічне оснащення спільного користування 

 
● Відкриті ігрові майданчики та природні ігрові ділянки, якщо вони використовуються, 

потребують лише планового технічного обслуговування. Переконайтеся, що діти миють 
або дезінфікують руки до і після використання цих приміщень. Якщо гігієні рук 
приділяється належна увага, прибирання відкритих ігрових конструкцій між їх 
відвідуванням групами дітей не потрібно. 

 
● Обираючи засоби дезінфекції після виявлення шкільного випадку захворювання на 

COVID-19 (див. розділ «Що робити, якщо у школі є випадок захворювання на COVID-
19»), використовуйте саме ті, що схвалені для використання проти COVID-19 
Агентством з питань захисту навколишнього середовища (EPA), яке затвердило перелік 
«N», та дотримуйтесь інструкцій щодо використання цих засобів. 

 
● Санітарно-гігієнічні станції будуть встановлені у всіх навчальних класах, кабінетах та 

атлетичних зонах. 
 

● Час миття/дезінфекції рук буде включено до щоденного шкільного розкладу. 
 

● Учні та співробітники повинні використовувати індивідуальні пляшки з водою. Питні 
фонтани будуть відключені. 

 
● Офісні приміщення будуть дезінфікуватися щоночі. 
● Усі предмети та обладнання будуть за можливості використовуватись лише однією особою. 

Усі предмети будуть продезінфіковані між використаннями, якщо це буде можливо. 
 

● Обладнання спільного використання, таке як комп’ютери, буде дезінфікуватися в 
процесі індивідуального використання учнем. 

 
● Весь персонал буде навчений навичкам дезінфекції та матиме доступ до 

дезінфікуючих засобів. 
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Навички 
гігієни 

 

 

Навички гігієни 
● Усі особи мають підтримувати відстань принаймні шість футів (1,8 м) соціального 

дистанціювання, наскільки це можливо. 
 

● Усім працівникам, учням і батькам буде надана інформація щодо належних 
гігієнічних процедур, що стосуються передачі COVID-19, включаючи: 

○ Регулярне миття рук 
○ Прикривання роту під час кашляння або чихання 
○ Носіння маски для обличчя 
○ Соціальне дистанціювання на відстані щонайменше шість футів (1,8 м) 
○ Не торкатись обличчя та очей 

 
● Заходячи до класу учні та працівники будуть мити чи дезінфікувати руки. 

 
● Нагадування про гігієнічні процедури будуть розміщені по класах та на 

шкільних ділянках. 
 

● Час миття/дезінфекції рук буде включено до щоденного шкільного розкладу. 
 

● Учні та співробітники використовуватимуть власні індивідуальні канцтовари 
(олівці, папір, калькулятори, кольорові олівці тощо) та утримуватимуться від 
їхнього спільного використання. 

 
● Їжею та напоями не можна буде ділитися. 

 
● Учні та співробітники повинні використовувати індивідуальні пляшки з водою. 

Питні фонтани будуть відключені. 
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План щодо 
звернення про 
позитивні 
результати тесту на 
COVID-19 в 
учнів чи 
працівників І в 
разі, коли в учнів 
спостерігаються 
симптоми під час 
перебування в 
школі 

 
14.01.2021 

 

 
Звернення про позитивні результати тесту 

● CJUSD співпрацюватиме з Департаментом охорони здоров’я округу Sacramento 
для моніторингу осіб, які мають позитивний результат тесту на COVID-19, та 
впроваджувати відповідне відстеження контактів. Рішення щодо карантину 
окремих осіб чи груп учнів прийматимуться спільно з департаментом 
охорони здоров’я округу. 

 ● Вказівки з карантину від 16.12.2020 р. 

 ● Сценарії та вказівки від Департаменту охорони здоров’я 
округу Sacramento 

 CDPH 21.01.2021 

 

 Учні або штатні 
співробітники з такими 
ознаками: 

Дія Спілкування зі 
шкільною 
громадою 

1 Симптоми COVID-19 
(наприклад, лихоманкою, 
кашлем, втратою смаку або 
запаху, утрудненим диханням). 
Перевірка симптомів: згідно з 
вказівками CDC щодо 
симптомів COVID-19. 

• Відправити додому, якщо в школі. 
• Рекомендовано здійснити тестування 
(якщо результат позитивний, див. 
пункт 3, якщо негативний — пункт 4). 
• Школа або навчальний клас 
залишаються відкритими. 

Ніяких дій не потрібно. 

2 Тісний контакт (†) із людиною 
з підтвердженим зараженням 
на COVID-19. 

• Відправити додому, якщо в школі. 
• Заборонити відвідування школи 
на 10 днів після останнього 
контакту з джерелом зараження 
згідно з карантинними 
рекомендаціями CDPH. 
• Рекомендовано виконати 
тестування через 5–7 днів після 
останнього контакту з джерелом 
зараження (але не скорочувати 10-
денне відсторонення від занять, 
якщо воно буде негативним). 
• Школа або навчальний клас 
залишаються відкритими. 

Розглянути повідомлення 
шкільної громади про 
відомий контакт з 
джерелом зараження. 
Ніяких дій не потрібно, 
якщо контакт з джерелом 
зараження відбувся не в 
шкільному середовищі. 

3 Підтверджений випадок 
зараження COVID-19. 

• Повідомити місцевий 
заклад охорони здоров’я 
(МЗОЗ). 

 
• Заборонити відвідування школи на 
10 днів з дати появи симптомів або, 
якщо хвороба триває без симптомів, 
на 10 днів з дати збору зразків. 

• Повідомлення шкільної 
громаді про відомий 
випадок. 

 
• Повідомлення осіб з 
потенційним ризиком 
зараження, якщо такий 
випадок стався у школі під 
час зараження 
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  • Визначити шкільні контакти (†), 
повідомити МЗОЗ про виявлені 
контакти та заборонити цим 
контактам (можливо, всієї зміні (††)) 
відвідування школи на 10 днів після 
останньої дати їх присутності в школі 
в зараженому стані. 

 

4 Особа з симптомами отримала 
негативний результат тесту 
або постачальник медичних 
послуг надав документацію 
про те, що симптоми є 
типовими для основного 
хронічного стану цієї особи. 

• Людина може повернутися до школи 
через 24 години без підвищеної 
температури та з покращенням 
симптомів. 
• Школа або навчальний клас 
залишаються відкритими. 

Рекомендовано повідомити 
шкільну громаду, якщо 
попередньо відомо про 
тестування. 

(†) В якості контактної особи визначається особа, яка знаходиться на відстані ближче 1,8 м від 
хворого протягом понад 15 хвилин загальним протягом 24 годин, незалежно від використання 
маски для обличчя. У деяких шкільних ситуаціях може бути важко визначити, чи відповідають 
окремі особи цьому критерію, і може знадобитися, щоб ціла зміна, навчальний клас або інша 
група вважалися схильними до ризику зараження, особливо якщо її представники проводили 
час разом у приміщенні. 

 
(††) Для визначення шкільної зміни див. розділ «Вказівки щодо шкільних змін». У деяких 
ситуаціях (наприклад, коли використовуються схеми розсадження учнів, належним чином 
дотримується режим використання масок для обличчя, а вчителі або штатні співробітники 
належним чином спостерігають за учнями протягом дня) відстеження контактів і дослідження 
можуть допомогти більш точно визначити, чи був схильним до ризику зараження кожен член 
шкільної зміни. У цій ситуації ті особи, які не мали тісних контактів, могли би продовжити 
заняття вживу. 

 

● ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИПАДКІВ, КОЛИ ПРАЦІВНИКИ ПОВИННІ ПРАЦЮВАТИ ПІД ЧАС 
ПАНДЕМІЇ COVID-19 

 

Що робити, якщо у школі є підтверджений або 
підозрюваний випадок захворювання на COVID-19 

● Будь-який учень чи працівник, у якого спостерігаються симптоми COVID-19, буде 
відправлений до виділеної кімнати для медичної ізоляції. Батькам чи опікунам 
зателефонують і попросять забрати учнів якомога швидше. Ізоляційні кімнати 
будуть дезінфікуватися після кожного індивідуального використання. 

 
● Повідомлення про випадки COVID-19 будуть оприлюднені громадськості 

відповідно до штатних та федеральних вказівок FERPA/HIPPA. 
 

● Штатні співробітники та учні з позитивним результатом тесту на COVID-19 не мають 
повертатися у школу до тих пір, поки вони не будуть відповідати критеріям CDPH, що 
стосуються припинення режиму домашньої самоізоляції, 

○ Принаймні 24 години минуло з моменту зникнення лихоманки без 
використання ліків для зниження температури, та 

 
○ Інші симптоми покращились, та 

 
○ Вони мають негативний результат тесту на SARS-CoV-2, АБО постачальник 

медичних послуг надав документацію про те, що симптоми є типовими для їх 
основного хронічного стану (наприклад, алергії чи астми) АБО постачальник 
медичних послуг 
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 підтвердив альтернативний названий діагноз (наприклад, стрептококовий 
фарингіт, вірус Коксакі), АБО щонайменше 10 днів з моменту появи 
симптомів. 

 
● Вказівки CDPH 03.08.2020 - Якщо учень, викладач або співробітник має позитивний 

результат тесту на COVID-19 і заражав інших у школі, зверніться до плану дій CDPH для 
шкіл K-12 та виконайте наступні дії: 

● За погодженням з місцевим департаментом охорони здоров’я, відповідна 
уповноважена особа школи повинна забезпечити прибирання та карантин 
заражених осіб, а також вирішити, чи є доцільним будь-яке додаткове втручання, 
включаючи необхідний проміжок часу, виходячи з рівня ризику в межах 
конкретної громади, визначеного місцевим санітарним лікарем. 

● Закрити клас або кабінет, де знаходився пацієнт, і не використовувати ці зони до 
закінчення обробки та дезінфекції. Зачекати щонайменше 24 години перед 
обробкою та дезінфекцією. Якщо 24 години чекати неможливо, почекайте 
принаймні дві години чи якомога довше. 

● Додаткові ділянки школи, які відвідував позитивно інфікований COVID-19, також 
можуть потребувати обробки та дезінфекції. 

● Впровадити комунікаційні плани щодо повідомлення про можливе зараження в 
школі та можливого закриття шкіл, включаючи учнів, батьків, вчителів, 
персонал та громаду. 

● Включити інформацію для персоналу щодо трудового законодавства, про 
страхування на випадок втрати працездатності, оплачуваних сімейних відпусток 
та страхування на випадок безробіття, що застосовуються до шкіл Див. додаткову 
інформацію про державні програми, що підтримують лікарняні та компенсації 
працівникам при COVID-19, включаючи права на лікарняні дні для працівників 
згідно із Законом про першу коронавірусну реакцію сімей та права співробітників 
на компенсаційні виплати працівникам та презумпцію пов’язаності з роботою з 
підвищеним ризиком зараження COVID-19 відповідно до розпорядження 
губернатора N-62-20, поки цей наказ діє. 

● Надати рекомендації батькам, вчителям та персоналу, нагадуючи їм про 
важливість заходів фізичного дистанціювання в громаді, коли школа закрита, 
включаючи відмову учнів чи працівників збиратися деінде. 

● Підтримуйте регулярний зв’язок з місцевим департаментом охорони здоров’я. 

Конфігураці
я класу 

 

 

Конфігурації класу 
● Потрібно якомога частіше дотримуватись дистанції у шість футів (1,8 м) між особами. Це 

стосується також відстані між партами та столами. 
 

● Усі парти та столи студентів повинні бути спрямовані в одному напрямку. 
 

● Групова робота буде призначена лише тоді, якщо вдасться зберегти відстань у шість футів 
(1,8 м). 

 
● Учні та співробітники повинні використовувати індивідуальні пляшки з водою. Питні 

фонтани будуть відключені. 
 

● Роздягальні будуть зачинені. 
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Коридори та 
загальні 
приміщення, 
періоди 
проходження 
на середньому 
рівні 

 

 

Контрольовані переміщення по кампусу 
● Учні та співробітники повинні дотримуватись дистанції у шість футів (1,8 м) у 

коридорах, в тому числі в чергах, наскільки це можливо. 
 

● Учні будуть негайно повідомляти наступному класу під час перехідних періодів на 
середньому рівні. 

 
● Учні та співробітники дотримуватимуться розміщених вивісок, рухаючись по кампусу 

та коридорах. 
 

● В коридорах чи місцях загального користування не буде збиратися натовп. 
 

● Учні будуть негайно повідомляти наступному класу під час перехідних періодів на 
середньому рівні. 

 
● Учні та співробітники повинні використовувати індивідуальні пляшки з водою. Питні 

фонтани будуть відключені. 

 
 

Відвідувачі 
обмежені 
основним 
персоналом 

 

 

Відвідувачі 
Дозволені 

● Сторонні агентства: радники, співробітники на випробувальному терміні, 
правоохоронці, пожежники/працівники екстрених служб, соціальні працівники, працівники 
служби захисту дітей. 

 
● Військові рекрутери - Дозволено до або після навчальних годин у відведених місцях з 

дотриманням вказівок щодо соціального дистанціювання. 
 

● Допомога з домашніми завданнями/репетиторство EL - Дозволено у віртуальному 
онлайн-форматі лише щоб обмежити потенційне перехресне забруднення шкільних 
ділянок. 

 
● Батьки для зустрічей IEP, 504, SST, чи інших обов’язкових зустрічей. 

 
● Підрядники, що працюють з учнями (Максим, Яббергім) або працюють на об’єктах. 

 
● Викладачі учнів 
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 Не дозволені 
● Волонтери - не дозволені 

 
● Запрошені спікери - не дозволені 

 
● Перебування в класі батьків або майбутніх вчителів - заборонено 

 
● Оглядові тури школою для майбутніх учнів/сім’ї - Не дозволені за умови присутності учнів. 

 
● Співробітники-тьютори не з CJUSD - заборонено. 

 
● Сторонні постачальники/представники - заборонено. 

 
Жодних 
записів занять, 
зустрічей або 
сесій. 

Віртуальні заняття чи зустрічі зі студентами НЕ записуватимуться. 
 
Сесії телетерапії або зустрічі для виступів, засідання OT, PT, чи IEP можуть записуватись ТІЛЬКИ за 
попередньою письмовою згодою всіх учасників сесії/наради. Для неповнолітньої дитини потрібно 
отримати письмову згоду батьків. 

Дошкільна освіта Формат віртуального навчання 

Перехідний 
дитячий садок 

Формат віртуального навчання з викладачами та до 60 хвилин навчання в режимі 
реального часу та самостійної роботи, призначеної вчителем 

Початкові 
школи 

Розклад початкової школи 
 

Основний фокус навчання — читання, письмо, математика 
Другорядний фокус навчання — наука, суспільствознавство та фізичне виховання 

 
Дитячий садок 
180 хвилин навчання та занять з понеділка по п’ятницю, що включають: Пряма 

онлайн-трансляція та взаємодія в режимі онлайн 

Усі студенти щодня проводитимуть щонайменше 60 хвилин в одному або 
декількох сесіях онлайн-навчань/взаємодій, які охоплюватимуть усі 
предметні області. Цей час включає принаймні одну соціальну/емоційну 
діяльність.  

 
Самостійна робота учнів - призначена вчителем - 120 хвилин 

● Читання, письмо, математика, суспільствознавство, наука та 
фізичне виховання 

● Учитель забезпечує пакети онлайн-завдань/занять, які будуть 
передаватися разом із обідами. 

● Оцінювання 
 

● Одна година роботи в режимі онлайн з викладачами та іншим персоналом на день для 
допомоги 1 на 1 та/або допомоги невеликій групі. Це призначено для зустрічей і не 
вимагається від учнів. 

 
● Буде докладено всіх зусиль для відповіді на електронні листи та телефонні дзвінки 

батьків та учнів протягом одного робочого дня. 
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Класи 1–3 
230 хвилин онлайн-навчання та завдань для самостійної роботи з понеділка по 
п’ятницю, що включають: 

 
Пряма онлайн-трансляція та взаємодія в режимі онлайн 

 

Самостійна робота учнів - призначена вчителем 

 

● Буде докладено всіх зусиль для відповіді на електронні листи та телефонні дзвінки 
батьків та учнів протягом одного робочого дня. 

 
● 60 хвилин в режимі онлайн з викладачами та іншим персоналом на день для допомоги 

1 на 1 та/або допомоги невеликій групі. Це призначено для зустрічей і не вимагається 
від учнів. 

 
● Щонайменше 30 хвилин часу втручання (RTI, ротація, Tier II) у невеликій групі або 

окремих сесіях на додаток до занять у цілому класі та робочих годин, якщо потрібно, 
для підтримки навчального прогресу. 11.09.2020 

 

Класи 4 - 6 
240 хвилин навчання та занять з понеділка по п’ятницю, що включають: 

 
● Пряма онлайн-трансляція та взаємодія в режимі онлайн 

 
 

Самостійна робота учнів - призначена вчителем 

 

Усі студенти щодня отримуватимуть щонайменше 60 хвилин онлайн-
занять/взаємодій, які охоплюватимуть усі предметні області. Цей час 
включає принаймні одну соціальну/емоційну діяльність. 

● Читання та письмо - 60 хвилин 
Класи 1, 2: Основні навички читання; викладання та 
відпрацювання навичок розуміння/письма 
Клас 3: Практика розуміння читання, навчання письму та практика. 

 
● Математика - 60 хвилин 

Студенти працюватимуть над призначеними самостійними 
математичними завданнями та заняттями. 

 
● Наука, суспільствознавство та фізичне виховання 

комбіноване - 50 хвилин 
 

● Оцінювання - за потребою 

Усі студенти щодня отримуватимуть щонайменше 60 хвилин онлайн-
занять/взаємодій, які охоплюватимуть усі предметні області. Цей час 
включає принаймні одну соціальну/емоційну діяльність. 

● Читання та письмо - 60 хвилин 
Класи 1, 2: Основні навички читання; викладання та 
відпрацювання навичок розуміння/письма 
Клас 3: Практика розуміння читання, навчання письму та практика. 
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● Буде докладено всіх зусиль для відповіді на електронні листи та телефонні дзвінки 
батьків та учнів протягом одного робочого дня. 

 
● 60 хвилин в режимі онлайн з викладачами та іншим персоналом на день для допомоги 

1 на 1 та/або допомоги невеликій групі. Це призначено для зустрічей і не вимагається 
від учнів. 

 

● Щонайменше 30 хвилин часу втручання (RTI, ротація, Tier II) у невеликій групі або 
окремих сесіях на додаток до занять у цілому класі та робочих годин, якщо потрібно, 
для підтримки навчального прогресу. 11.09.2020 

 
Обов’язок учнів щодо навчання = 240 хвилин, включаючи як пряму трансляцію, онлайн-
інструктаж, так і час на самостійну роботу. 

 
ВЧИТЕЛІ-Час, що залишається щодня за контрактом повинен використовуватись для планування 
уроків, оцінювання, засідань IEP/504/SST, виставлення індивідуальних чи групових оцінок та/або 
втручань, відповідей на електронні листи, інших подібних обов’язків та нарад на розсуд адміністрації. 
11.09.2020 

 
ОЦІНКИ- Вчителі щотижня оновлюватимуть свої записи з оцінками, щоб учні та батьки отримували 
актуальну інформацію про поточні оцінки. 

 
Учні перехідного дитячого садка 6 класу отримають оцінку за прогрес у розумінні визначених округом 
стандартів основного змісту: 

3-Розуміння 
2-часткове розуміння 1-
обмежене розуміння 

В учнів буде багато можливостей використати зворотний зв’язок від викладачів, щоб покращити свої 
оцінки. 

 

НАВЧАЛЬНІ МЕТОДИ ТА ПЛАТФОРМИ 
Включатимуть навчальні матеріали та онлайн-платформи, що знаходяться за такими 

посиланнями: Затверджені округом навчальні матеріали та платформи для 

віртуального навчання 

Посібник з користування ресурсами Клас K-2 3-5 6 

● Математика - 60 хвилин 
Студенти працюватимуть над призначеними самостійними 
математичними завданнями та заняттями. 

 
● Наука, суспільствознавство та фізичне виховання 

комбіноване - 60 хвилин 
 

● Оцінювання - за потребою 
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Середня школа 
Wilson C. Riles 

Щонайменше 240 хвилин навчання та занять з понеділка по п’ятницю, що включають: 

Школа буде працювати за змінним розкладом A/B. A-день складається з періодів 1-3, а B-день 
складається з періодів 4-6. Усі студенти щодня отримуватимуть щонайменше 30 хвилин онлайн-
навчання по А та В дням. Школа публікуватиме щоденний графік із часом проведення кожної 
зустрічі. 

 
Очікується, що учні братимуть участь у онлайн-зустрічах класу протягом 30 хвилин на кожне 
заняття цього класу (A або B день) та виконуватимуть 50 хвилин самостійної роботи кожного 
дня для кожного класу, який зустрічався цього дня. Учні щодня повинні присвячувати навчанню 
щонайменше = 240 minutes. 

 
● Щоденний 60-хвилинний робочий час в режимі онлайн буде призначений для навчання в 

режимі 1 на 1 та навчання/допомоги для невеликих груп. Це призначено для зустрічей і 
не вимагається від учнів. 

 
ВЧИТЕЛІ-Вчителі зобов’язані виділяти час онлайн протягом шести періодів, враховуючи 
змінний A/B розклад щоденних зустрічей = 2,5 години на день. Час, що залишається щодня за 
контрактом повинен використовуватись для планування уроків, оцінювання, засідань 
IEP/504/SST, виставлення індивідуальних чи групових оцінок, відповідей на електронні листи, 
інших подібних обов’язків та нарад на розсуд адміністрації та голови департаменту. 

 
Оцінки - Традиційна буквена система оцінювання - A-F - Вчителі щотижня оновлюватимуть свої 
записи з оцінками, щоб учні та батьки отримували актуальну інформацію про поточні оцінки. 

 
НАВЧАЛЬНІ МЕТОДИ ТА ПЛАТФОРМИ 
Включатимуть навчальні матеріали та онлайн-платформи, що знаходяться за такими 
посиланнями: Затверджені округом навчальні матеріали та платформи для 
віртуального навчання 

Вища школа 
Center 

Щонайменше 240 хвилин навчання та занять з понеділка по п’ятницю, що включають: 
Усі учні щодня проходитимуть щонайменше 45 хвилин онлайн-зустрічей щодня по кожному 
заняттю. Школа публікуватиме щоденний графік із часом проведення кожної зустрічі. 

 
Очікується, що учні братимуть участь у онлайн-зустрічах класу протягом 45 хвилин на кожне 
заняття цього класу за розкладом (A або B день) та виконуватимуть 35 хвилин самостійної 
роботи кожного дня після онлайн-зустрічей. Мінімальний час, який учень повинен присвячувати 
навчанню щодня становить 320 хвилин для учнів повного дня. 

 
● Щоденний 60-хвилинний робочий час в режимі онлайн буде призначений для навчання в 

режимі 1 на 1 та навчання/допомоги для невеликих груп. Це призначено для зустрічей і 
не вимагається від учнів. 

 
ВЧИТЕЛІ-Вчителі зобов’язані виділяти час онлайн протягом восьми періодів враховуючи змінного 
A/B розкладу = 3,25 години на день. Час, що залишається щодня за контрактом повинен 
використовуватись для планування уроків, оцінювання, засідань IEP/504/SST, виставлення 
індивідуальних чи групових оцінок, відповідей на електронні листи, інших подібних обов’язків та 
нарад на розсуд адміністрації та голови департаменту. 

 
ОЦІНКИ — Вища школа Center — Традиційна буквена система оцінювання — A-F 
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 Вчителі щотижня оновлюватимуть свої записи з оцінками, щоб учні та батьки отримували 
інформацію про поточні оцінки. 
НАВЧАЛЬНІ МЕТОДИ ТА ПЛАТФОРМИ 
Включатимуть навчальні матеріали та онлайн-платформи, що знаходяться за такими 
посиланнями: Затверджені округом навчальні матеріали та платформи для 
віртуального навчання 

Вища школа 
McClellan 

Щонайменше 180 хвилин навчання та занять з понеділка по п’ятницю, що включають: 

Щоденні онлайн-заняття з класом протягом 30 хвилин. Цей час на заняття включатиме час для 
самостійної роботи учнів за підтримки вчителів. Школа публікуватиме щоденний графік із часом 
проведення кожної зустрічі. 

 
● Щоденний 45-хвилинний робочий час в режимі онлайн буде призначений для 

навчання в режимі 1 на 1 та навчання/допомоги для невеликих груп. Це призначено 
для зустрічей і не вимагається від учнів. 

 
ВЧИТЕЛІ-чителі зобов’язані виділяти = 3,75 години на день. Час, що залишається щодня за 
контрактом повинен використовуватись для планування уроків, оцінювання, засідань IEP/504/SST, 
виставлення індивідуальних чи групових оцінок, відповідей на електронні листи, інших подібних 
обов’язків та нарад на розсуд адміністрації. 

 
ВЧИТЕЛІ-Вчителі щотижня оновлюватимуть свої записи з оцінками, щоб учні та батьки отримували 
актуальну інформацію про поточні оцінки. 

 
Викладачі ставитимуть оцінки A, B, C або здано/не здано. Шкала 

оцінювання: A = 90-100%+ 
B = 80-89% 
C = 70-79% 
F або здано/не здано = 0-69% - На розсуд вчителя визначається, чи отримує учень оцінку 

«здано», на підставі зусиль, якості виконаної роботи та інших факторів. 

Програма 
самостійного 
навчання 

 
Програма самостійного навчання залишається незмінною. 

Title 1 Наступні міркування будуть використані при плануванні віртуальних послуг: 
● Вчителі Title I продовжуватимуть підтримувати невеликі групи учнів щодо цільових 

навичок та співпрацювати з викладачами класу для учнів групи ризику (tier 2). 
 

● Вчителі Title I будуть використовувати Google Classroom щоб задавати завдання, 
спілкуватися та отримувати зворотній зв’язок від учнів. 

Послуги для 
учнів, які 
вивчають 
англійську мову 

● Учні, які вивчають англійську мову продовжать отримувати інтегровані та призначені 
ELD спеціалізовані послуги. 

 
● ELD-викладачі продовжуватимуть планувати спеціальні ELD-уроки з використанням 

затверджених округом матеріалів та навчальної програми. Слід продовжувати 
посилатись на каліфорнійські стандарти розвитку англійської мови при плануванні 
інтегрованих та призначених уроків. 

 
Наступні міркування будуть використані при плануванні віртуальних послуг: 

 
● EL-інструктор зустрінеться з учнями EL у призначених класах у середній школі двічі та 

у старшій школі один раз на тиждень. У початкових школах EL-вчитель буде 
зустрічатися з групами класів два рази на тиждень. 

 
● Всі інструктори англійської мови (EL) будуть використовувати Google Classroom, щоб 

забезпечити для виконання завдань, 
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 спілкування та зворотного зв’язку від учнів. 

Послуги 
спеціальної 
освіти 

● Вказівки для спеціальної освіти IEP під час COVID-19 Закриття шкіл і віртуальне 
навчання 

Всі послуги спеціальної освіти будуть надаватися у телетерапії або віртуальному форматі. 
Менеджери з ведення справ будуть щотижня контактувати з учнями щодо їхньої 
завантаженості. 

 
Це може включати: приєднання до загальних занять на Google Classrooms, щоб допомогти учням 
забезпечити розміщення та модифікації, розподіляти між учнями щоденні/щотижневі завдання 
через їх власний Google Classroom, спілкуватися з учнями за допомогою телефонних дзвінків, 
електронної пошти, віртуальних чи інших платформ. 

 
Для другорядних послуг Pull-Out, моніторингу, та/або інших послуг не пов’язаних з певним 
класом спеціальної освіти чи курсом, на який зараховані учні, менеджерам з ведення справ 
доведеться їх обслуговувати, і заповнювати журнали надання послуг. 
Викладачі спеціальної освіти будуть надалі продовжувати планувати та надавати послуги згідно цілей 
IEP. 

 
 
 
 

Соціально-емоційна 
підтримка та кризові 
гарячі лінії 

Посилання на соціально-емоційну підтримку та кризові гарячі лінії 

 


