Binago 1/22/2021

Mga pagsasalin
Center ਜਇੰ ਟ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂ ਲ
ਪਲੇ ਬੱ ◌ੁ ਕ (Playbook)

Tagalog

Центр Объединенного
школьного округа
Пособие (Playbook)
Центрі об’єднаного єдиного
шкільного округу
збірник п'єс (Playbook)

**Mag-scroll sa pahina 14 para sa Hybrid (Plan 2) na mga detalye ng modelo sa pagtuturo o I-click ang iyong paaralan sa
ibaba.
Mga Paaralang Elementarya
Gitnang Paaralan ng Wilson
C. Riles Sentrong Mataas na
Paaralan Mataas na paaralan
ng McClellan

Nagsisilbi ang dokumentong ito na pag-iisip hanggang ngayon para sa pagpapatakbo ng preschool
hanggang ikaapat na grado sa lahat ng mga site sa Center Joint Unified School District bilang tugon sa
pandemikong COVID-19 para sa taon ng pag-aaral 2020-2021.
Binuo ang dokumento gamit ang patnubay ng mga sumusunod na entidad at dokumento: Binago 1/22/2021
Departamento ng Kalusugan ng
Sacramento County

Kasalukuyang Kautusang Pangkalusugan ng
Sacramento County Health Order 1/13/2020
Mga Nakaraang Kautusang Pangkalusugan
ng Sacramento County Health Order
12/10/2020 Sacramento County Health Order
11/13/2020
SCDH Patnubay para sa Pagbubukas ng Klase
10/26/2020 Utos sa Kalusugan ng County 10/13/2020
Pag-update ng Utos sa Kalusugan ng
County 9/29/2020 Mga Protocol para
sa mga Paaralan - 9/17/2020 Patnubay
ng COHORT
Libreng pagsubok sa COVID para sa
kawani ng paaralan 8/28/2020 - Ayos
ng Pagsasara 8/28/2020 - Sulat sa mga
Paaralan 8/28/2020 - FAQ

Ang Departamento ng Kalusugan at
mga Serbisyo sa Tao ng Estados
Unidos - Mga Sentro ng Kontrol at
Pag-iwas ng Sakit (CDC)

Ang mga Aktibidad at Inisyatiba ng CDC na Sumusuporta
sa Tugon sa COVID-19 at ang Plano ng Presidente para sa
Muling Pagbubukas ng America

Ang Sacramento County Tanggapan
ng Edukasyon (SCOE)

Pagpaplano sa Taon ng Pag-aaral kabilang ang Espesyal na
Seksyon para sa Mga Pamilya/Komunidad 20202021

Ang Departamento ng Edukasyon
ng California (CDE)
EAB (Lupon ng Pagpapayo sa
Edukasyon)
Deaprtamento ng Publikong
Kalusugan ng California

Mas Malakas na Magkasama: Isang patnubay para sa
Ligtas na Muling Pagbubukas ng mga Publikong
Paaralan ng California
Ano ang Problema sa mga Plano sa K-12 “Bumalik sa
Pag-aaral” Mayo 28, 2020

I-update ang Patnubay para sa mga Paaralan
1/14/2021
Patnubay sa Quarantine 12/16/2020
Patnubay sa Industriya ng COVID-19: Mga Paaralan at
Mga Programang Nakabase sa Paaralan
Mga Madalas Itanong
AB 77 at Nauugnay na Code ng Edukasyon

AB 77 at Nauugnay na Code ng
Edukasyon
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BALANGKAS NG
DESISYON

Plano 1
Pamantayan sa Pagpasok:
Isasaalang-alang ang patnubay
mula sa mga sumusunod na
entidad:

● Mga Sentro para sa Kontrol
●
●
●

at Pag-iwas ng Sakit
Opisyal ng Kalusugan
ng Sacramento County
Departamento ng
Edukasyon ng California
Tanggapan ng
Gobernador ng Estado ng
California

Buod
Babalik ang mga estudyante sa
paaralan ng limang araw bawat
linggo nang walang social
distancing. Lahat ng ibang
patnubay (patuloy ang
pagpapatupad ng mga face mask,
atbp.).

Plano 2
Pamantayan sa Pagpasok:
Isasaalang-alang ang patnubay
mula sa mga sumusunod na
entidad:

● Mga Sentro para sa Kontrol
●
●
●

at Pag-iwas ng Sakit
Opisyal ng Kalusugan
ng Sacramento County
Departamento ng
Edukasyon ng California
Tanggapan ng
Gobernador ng Estado ng
California

Buod
Transisyunal na Modelong
"hybrid" - Pareho sa mga klase na
personal at online.

Plano 3
Pamantayan sa Pagpasok:
Isasaalang-alang ang patnubay
mula sa mga sumusunod na
entidad:

● Mga Sentro para sa Kontrol
●
●
●

at Pag-iwas ng Sakit
Opisyal ng Kalusugan
ng Sacramento County
Departamento ng
Edukasyon ng California
Tanggapan ng
Gobernador ng Estado ng
California

Buod
Nasa full-time na virtual na
pag-aaral ang mga estudyante
at hindi pisikal na dadalo sa
campus ng paaralan.

*Dapat maging handa ang mga estudyante, magulang, at kawani na lumipat sa pagitan ng mga plano sa buong
taon ng pag-aaral na idinidikta ng pagbabago ng mga pangyayari sa direksyon ng mga opisyal ng kalusugan sa
antas ng County at Estado.
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MGA DETALYE NG INDIBIDWAL NA PLANO

Plano 1
PAMANTAYAN SA PAGPASOK: Pinapayagan ang mga paaralan na muling magbukas nang walang mga patnubay sa
social distancing sa pamamagitan ng:

●
●
●
●

Mga Sentro para sa Kontrol at Pag-iwas ng Sakit
Opisyal ng Kalusugan ng Sacramento County
Departamento ng Edukasyon ng California

Tanggapan ng Gobernador ng Estado ng California
Babalik sa buong kakayahan sa araw-araw ang lahat ng mga paaralan. Mananatili sa pagpapatupad ang lahat ng
mga patnubay maliban sa social distancing.

Plan 2 - Transisyunal na Modelo
PAMANTAYAN SA PAGPASOK: Mananatili ang pagpapatupad ng social distancing at ibang mga patnubay ayon sa:

●
●
●
●

Mga Sentro para sa Kontrol at Pag-iwas ng Sakit
Opisyal ng Kalusugan ng Sacramento County
Departamento ng Edukasyon ng California
Tanggapan ng Gobernador ng Estado ng California

KALUSUGAN AT KALIGTASAN
Pamantayan
upang Muling
Buksan ang mga
Paaralan para sa
Personal.

1/14/2021

PAMANTAYAN UPANG MULING BUKSAN PARA SA PERSONAL NA PAGTUTURO
Red, Orange, at Yellow Tiers. Naaayon sa Balangkas ng Hulyo 17, ang mga paaralan ay maaaring buksan
muli sa lahat ng mga baitang kung matatagpuan ang mga ito sa mga county sa Red, Orange o Yellow Tiers
sa ilalim ng Blueprint para sa Mas Ligtas na Ekonomiya. Ang mga operasyon kapag muling binuksan ay
dapat sumunod sa na-update na Patnubay sa Sektor para sa Programa sa Paaralan at Batay sa Paaralan
na nakalarawan sa dokumentong ito (tingnan sa ibaba). Mga Paaralan na muling nagbukas sa ilalim ng
talatang ito ay dapat kumpletuhin at mag-post ng isang CSP sa kanilang website homepage bago ang
muling pagbubukas para sa personal na pagtuturo, tulad ng inilarawan sa CSP Posting and Submission
Mga kinakailangan para sa seksyon ng Personal na Pagtuturo.
Purple Tier. Ang mga paaralan ay maaaring hindi magbukas muli para sa mga baitang 7-12 kung ang
county ay nasa Purple Tier. Sasailalim sa limitasyon na nasa bullet sa ibaba, mga paaralan na naglilingkod
sa mga baitang K-6 ay maaaring muling magbukas para sa personal na pagtuturo sa nasa Purple Tier,
kasama ang habang ang Estado ng California na Manatili sa Bahay na Kautusan, kung makumpleto at mapost ang isang CSP sa kanilang website homepage at magsumite ng CSP
sa lokal na opisyal ng kalusugan (local health officer, LHO) at ang Ligtas na mga Paaralan Para sa Lahat ng
Pangkat ng Estado at walang nakilalang mga kakulangan, tulad na inilarawan sa Planong Pangkaligtasan
sa COVID-19 Safety Plan (CSP) Pag-post at Pagsumite na mga Kinakailangan para sa Personal na
Pagtuturo sa ibaba.
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Bago
Magsimula
ang Araw ng
Klase

MASAMA ANG PAKIRAMDAM?
MANATILI SA TAHANAN KUNG MAY SAKIT KA
Sabihin sa iyong nanay, tatay o tagapag-alaga bago ka pumasok sa paaralan.
Sabihin sa iyong guro o isang matanda kung magkasakit ka sa paaralan

Ubo

Igsi ng paghinga o mga problema
sa paghinga

Masakit na lalamunan

Pagkawala ng panlasa o
pang-amoy

Mga
panginginig

Sakit ng
kalamnan

KABILANG SA IBANG MGA SINTOMAS ANG:
Lagnat, runny nose, pagtatae, pakiramdam ng pagduduwal o
pagsusuka, pagod na pakiramdam, sakit ng ulo, at walang gana
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Bago Dumating

Mga Magulang/Tagapag-alaga/Estudyante
●

I-prescreen ng lahat ng mga magulang/tagapag-alaga ang kanilang mga estudyante
bago umalis sa bahay para sa anumang mga kaugnay na sintomas ng COVID-19
gamit ang listahan ng sintomas sa link na ito: Mga Sintomas - Centers for Disease
Control. Kinakailangang manatili sa tahanan ang mga estudyante na nagpapakita ng
mga sintomas.

●

Ang kawani at mga estudyante na may sakit o kamakailan lamang na nagkaroon ng
malapit na pakikipag-ugnay sa tao na may COVID-19 ay dapat na manatili sa
tahanan. CDPH 8/3/2020
Panatilihing Ligtas ang mga Bata sa Panahon ng Pagsiklab ng COVID-19
Paano Protektahan ang Iyong Sarili at mga Iba - Centers for Disease Control

●

Ipapaalam ng mga magulang sa paaralan sa lalong madaling panahon kung
masuri na positibo ang kanilang anak sa COVID-19 at/o kung nalantad ang
kanilang anak sa sinumang nagpositibo sa COVID-19 sa huling 14 na araw.

●

Makikipagtulungan ang CJUSD kasama ang Departamento ng Kalusugan ng
Sacramento County upang matukoy kung at kailan kailanganin na mag-quarantine ng
mga indibidwal na estudyante at kawani.

Kawani
●

Susuriin ng lahat ng mga kawani ang kanilang sarili para sa lahat ng mga kaugnay na
sintomas ng COVID-19 bago umalis sa tahanan gamit ang patnubay sa link na ito: Mga
Sintomas at Interaktibong Tagasuri ng Sintomas
- Mga Sentro para sa Kontrol ng Sakit. Kung nagpapakita sila ng anumang mga
sintomas, mananatili sila sa bahay at ipapaalam sa kanilang pangasiwaan ng site.

●

Paano Protektahan ang Iyong Sarili at mga Iba - Centers for Disease Control

●

Aabisuhan ng kawani ang pangasiwaan ng site bago pumasok sa campus kung
mayroon silang anumang pakikipag-ugnay sa mga tao na mayroong diagnosis ng
COVID-19 sa huling labing apat na araw.
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Transportasyon
na Bus

Transportasyon na Bus
●

Isa-sanitize ng mga estudyante at kawani ang kanilang mga kamay kapag pumasok
sa bus gamit ang ibinigay na hand sanitizer.

●

May social distancing ang mga estudyante sa mga bus.

●

Magsusuot ang mga estudyante at kawani ng mga face mask maliban kung hindi
saklaw dahil sa kondisyong medikal. Ipapatupad ang patakaran para sa mga
estudyante sa isang IEP na may mga isyu sa pandama na hindi pinapayagan para sa
pagsusuot ng maskara.

●

Magkakaroon ang mga bus ng suplay ng mga face mask upang maibigay sa mga
estudyante kung sakaling walang naaangkop na takip ang isang estudyante.

●

Isa-sanitize ang mga bus sa pagitan ng mga ruta.

●

Bubuuin ang isang pamamaraan sa kaganapan na makikilala ng isang drayber ng
bus ang mga sintomas ng COVID-19 sa estudyante na pumapasok sa bus.
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Pinaghihigpi
tan sa
Mahalagang
Tauhan ang
mga Bisita

Mga Bisita
Pinapayagan
●

Mga Labas na Ahensya = Mga tagapayo, mga opisyal ng probasyon, mga
tagapagpatupad ng batas, bumbero/EMS, mga manggagawa sa lipunan, mga opisyal
ng CPS.

●

Mga nagre-recruit ng militar - Pinapayagan bago o pagkatapos ng oras ng pagaaral sa mga itinalagang lugar na kinakailangan ang mga patnubay sa social
distancing.

●

Tulong na pagtuturo sa EL Homework - Pinapayagan lamang sa virtual online na
ayos upang malimitahan ang potensyal na cross-contamination ng mga site ng
paaralan.

●

Mga magulang para sa IEP, 504, SST, o iba pang kinakailangang pagpupulong.

●

Mga kontratista na nagtatrabaho kasama ang mga estudyante (Maxim, Jabbergym) o
nagtatrabaho sa mga pasilidad.

●

Mga Guro sa Estudyante

Hindi Pinapayagan
●

Mga boluntaryo - hindi piapayagan

●

Mga panauhing tagapagsalita - hindi pinapayagan

●

Mga pagmamasid sa silid-aralan ng mga magulang o mga inaasahang guro - hindi
pinapayagan

●

Mga inaasahang pamamasyal na pag-aaral ng estudynate/pamilya - Hindi pinapayagan
kapag naroroon ang mga estudyante.

●

Hindi-CJUSD na mga Tagaturong Kawani - Hindi pinapayagan.

●

Mga maglalako/kinatawan sa labas - Hindi pinapayagan.
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Pagpasok at
Pagpapaalis
sa Paaralan

Pagpasok at Pagpapaalis sa Paaralan
●

Balangkas ng Desisyon sa Sintomas ng Estudyante
I-screen ang lahat ng mga estudyante para sa mga potensyal na sintomas o pagkakalantad ng
COVID-19

Mababang peligro: pangkalahatang mga sintomas

Lagnat (≥100.4°F)

Mataas na peligro: mga pulang bandila na sintomas

Masakit na lalamunan

Ubo

Hirap sa paghinga
Paninikip/runny nose

Sakit ng ulo

Pagduduwal/pagsusuka/pagtatae

Pagkapagod/kalamnan o
pananakit ng katawan

1 mababang peligro na sintomas

(≥2 mababang peligro na mga
sintomas
O 1 mataas ang peligro na sintomas

Pauwiin sa tahanan

Pauwiin sa tahanan

Kinukumpirma ng provider ng pangangalagang
pangkalusugan ang alternatibong pagsusuri para
sa mga sintomas.

Negatibo na SARS-CoV-2
PCR na pagsusuri.

Positibo na SARS-Cov-2
PCR na pagsusuri
O
Walang pagbisita o pagsubok
ng provider

Pauwiin sa tahanan*
*Sa pagsangguni sa Publikong Kalusugan ng County ng Sacramento

Pagkawala ng panlasa/pangamoy

Bumalik sa paaralan 72 oras
pagkatapos ng paglutas ng
sintomas (nang walang gamot na
nagbabawas ng lagnat)
Pagtatasa ng provider sa
pangangalagang pangkalusugan

Bumalik sa paaralan pagkatapos ng 72 oras na walang
paglala ng lagnat at sintomas

Bumalik sa paaralan pagkatapos ng 72 oras na walang
paglala ng lagnat at sintomas

Bumalik lamang sa paaralan pagkatapos ng 10 araw
mula nang magsimula ang sintomas at 24 na oras nang
walang lagnat. I-quarantine ang malapit na mga
pakikipag-ugnay sa mga nakumpirmang kaso. Makipagugnay sa HCA kung may mga tanong.

Bumalik sa paaralan pagkatapos ng 14 na araw mula
sa huling pakikipag-ugnay, maliban kung magkaroon
ng mga sintomas. Kung nagkakaroon ng mga
sintomas, magsagawa ng pagsusuri sa SARS-CoV2
PCR.

Idinisenyo ang landas ng pangangalaga na ito upang tulungan ang mga tauhan ng paaralan at hindi
inilaan upang palitan ang paghuhusga ng doktor sa klinika o magtatag ng protokol para sa lahat ng mga
pasyente na may partikular na kondisyon. Dapat na nasa ilalim ng malapit na pangangasiwa ng isang
kwalipikadong provider ng pangangalagang pangkalusugan ang diagnosis at paggamot. Maaaring
mabago ang patnubay.
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●

Ayon sa patnubay ng CDC ng 10/21/2020 - Ang malapit na pakikipag-ugnay ay binago
upang sabihin ang kabuuang 15 minuto sa loob ng 6 talampakan ng isang taong
nahawahan ng COVID sa loob ng 24 na oras na panahon.

●

Bibigyan ang mga estudyante ng mga puntos ng pagpasok at paglabas sa iba't ibang mga
seksyon ng campus na praktikal na magbibigay ng social distancing sa pagpasok at paglabas
sa mga site ng paaralan.

●

Direktang mag-uulat ang mga estudyante sa kanilang mga silid-aralan. Makikipag-usap ang
mga site ng paaralan sa mga pamilya sa pinakamaagang oras na pinapayagan ang mga
estudyante sa campus.

●

Isasara ang mga palaruan, bangko, patlang, at quad.

●

Iiwasan ng mga estudyante at kawani ang magtipon sa mga pangkat.

Personal na
Kagamitan
sa
Proteksyon
(PPE)
1/14/2021

Mga Takip sa Mukha at Ibang PPE
Patnubay ayon sa Kagawaran ng Kalusugan ng Publiko ng California (CDPH) Enero 14,
2021

●

Ang mga mag-aaral sa lahat ng antas ng baitang K-12 ay kinakailangang
magsuot ng mga pantakip sa mukha sa lahat ng oras, habang nasa paaralan,
maliban kung naibukod.

●

Ayon sa Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng California - Upang
makasunod sa patnubay na ito, dapat na ibukod ng mga paaralan ang mga mag-aral
mula sa campus kung hindi sila maibukod mula sa pagsusuot ng pantakip sa mukha
sa ilalim ng mga patnubay ng CDPH at tumanggi na magsuot ng ibinigay ng
paaralan.

○

Ang isang telang pantakip sa mukha o kalasag sa mukha ay dapat na alisin para sa
pagkain, meryenda, naptime, o kung kailan kailangang palitan. Kapag ang isang
pantakip sa mukha na tela ay pansamantalang tinanggal, dapat itong ilagay sa isang
malinis, ligtas na lugar, malinaw na minarkahan ng pangalan at petsa ng mag-aaral,
hanggang sa kailangan itong ilagay muli.

○

Ang mga kalahok sa palakasan ng kabataan at pang-adulto ay dapat magsuot ng mga
pantakip sa mukha kapag nakikilahok sa aktibidad, kahit na may mabibigat na
pagsusumikap bilang disimulado, kapwa sa loob ng bahay at sa labas.

○

Kinikilala ng patnubay na pantakip ng mukha na mayroong ilang mga tao na hindi
maaaring magsuot ng pantakip ng mukha para sa isang iba't ibang mga kadahilanan.
Ang mga tao ay hindi kasama sa kinakailangan kung wala silang edad 2, mayroong
kondisyong medikal o mental na kalusugan o kapansanan na makahadlang sa kanila
mula sa maayos na pagsusuot o paghawak ng pantakip sa mukha, sa mga may
kapansanan sa komunikasyon, o kung pipigilan nito ang komunikasyon sa isang tao na
may kapansanan sa pandinig. Ang mga may kapansanan sa komunikasyon o tagapagalaga ng mga may komunikasyon
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na kapansanan ay maaaring isaalang-alang ang pagsusuot ng isang malinaw na mask
o mask na tela na may isang malinaw na panel kapag naaangkop.

○

Ang mga taong hindi kasama mula sa pagsusuot ng isang pantakip sa mukha dahil sa
isang kondisyong medikal, tulad ng nakumpirma ng pangkat sa kalusugan ng distrito
ng paaralan at mga therapist, dapat magsuot ng
non-restrictive na kahalili, tulad ng isang kalasag sa mukha na may isang drape sa ilalim
na gilid, hangga't pinapayagan ito ng kanilang kondisyon.

●

Dapat na bumuo ang mga paaralan ng mga protokol upang magbigay ng pantakip sa mukha sa
mga mag-aaral na hindi sinasadyang nabigo na magdala ng pantakip sa mukha sa paaralan
upang maiwasan ang hindi kinakailangang mga pagbubukod.

●

Ang mga paaralan ay dapat mag-alok ng mga kahaliling pang-edukasyon na
pagkakataon para sa mga mag-aaral na naibukod mula sa campus dahil hindi sila
magsusuot ng pantakip sa mukha.

●

Dapat magbigay at siguraduhin ng mga tagapag-empleyo na gumamit ang mga kawani ng
pantakip sa mukha at lahat ng iba pang kinakailangang personal na kagamitan na
proteksiyon alinsunod sa mga alituntunin ng CDPH.

●

Nalalapat ang mga patakaran sa pantakip sa mukha sa mga bus ng paaralan at anumang
sasakyan na kaakibat ng LEA na ginagamit upang magdala ng mga mag-aaral, kawani, o
guro papunta at/o mula sa isang lugar ng paaralan.

●

Ang lahat ng kawani ay dapat gumamit ng mga pantakip sa mukha alinsunod sa mga
alituntunin ng CDPH maliban kung ang mga pamantayan ng Cal/OSHA ay nangangailangan ng
proteksyon sa paghinga.
• Para sa mga kawani na nakakaranas ng regular na contact sa iba, inirekomenda ng
CDPH ang paggamit ng disposable 3-ply surgical mask, na mas epektibo kaysa sa
mga pantakip sa mukha ng tela.

●

•

Sa mga limitadong sitwasyon kung saan ang isang pantakip sa mukha ay hindi
maaaring gamitin para sa mga pedagogical o development na kadahilanan, (hal. Sa
pakikipag-usap o pagtulong sa mga bata o sa mga may espesyal na
pangangailangan) isang kalasag sa mukha na may drape
(ayon sa mga alituntunin sa CDPH) ay maaaring gamitin sa halip na pantakip ng
mukha habang nasa silid aralan basta panatilihin ng tagapagsuot ang pisikal na
distansya mula sa iba. Kailangang bumalik ang mga kawani sa pagsusuot ng pantakip
sa mukha sa labas ng silid aralan.

•

Dapat gumamit ng mga guwantes ang mga manggagawa o ibang tao na humahawak
o naghahatid ng pagkain bilang karagdagan sa mga takip sa mukha.

Hindi inirerekomenda ang mga guwantes para sa kawani maliban sa mga nagtatrabaho sa
mga estudyante sa mga sitwasyon kung saan may posibilidad na makipag-ugnay sa mga likido
sa katawan tulad ng laway o sa mga gawain sa banyo kasama ng mga estudyante. Ibibigay
ang mga guwantes sa mga kawani sa mga sitwasyong ito.

○

Hindi inirerekumenda na magsuot ang mga estudyante ng mga guwantes.

Dapat gumamit ng mga guwantes ang mga manggagawa o ibang tao na humahawak o
naghahatid ng pagkain bilang karagdagan sa mga takip sa mukha. Dapat isaalang-alang ng
mga employer kung saan kapaki-pakinabang ang paggamit ng disposable na guwantes bilang
suplemento sa madalas na paghuhugas ng kamay o paggamit ng hand sanitizer; mga
halimbawa ay para sa mga manggagawa na nagsisiyasat sa iba para sa mga sintomas o
nangangasiwa ng mga karaniwang hinahawakan na aytem. CDPH 8/3/2020

●

Mai-install ang mga plastik na partisyon sa harap na lobby ng bawat site ng paaralan kung
kinakailangan.
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Paglilinis at
Pagdidisimpekta

1/14/2021

Paglilinis at Pagdidisimpekta

Ayon sa Patnubay ng Kagawaran ng Pampublikong Kalusugan ng
California - 1/14/2021
Ang seksyon sa ibaba ay nagbibigay ng mga rekomendasyon para sa paglilinis at pagdidisimpekta. Ang
"paglilinis" ay nagsasangkot ng tubig at sabon o isang detergent, hindi gumagamit ng mga ahente ng
pagdidisimpekta, at makabuluhang nagpapababa ng mga mikrobyo sa mga ibabaw at bumabawas ng
mga nakakahawang panganib. Ang "pagdidisimpekta" ay pumapatay ng mga mikrobyo sa mga ibabaw
gamit ang mga tukoy na ahente (tingnan sa ibaba para sa mga naaprubahan para magamit). Kung
natukoy ang isang kaso, ang mga puwang kung saan ginugol ng kaso ang isang malaking proporsyon
ng kanilang oras (hal., Silid-aralan, o tanggapan ng administrator kung isang administrator) ay dapat
na madisimpekta. Ang madalas na pagdidisimpekta ay maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan
sa mga bata at mag-aaral dahil sa malakas na kemikal na madalas na ginagamit at sa gayon ay hindi
inirerekomenda sa setting ng paaralan maliban kung may isang kaso na natukoy.

●

Dapat linisin ng mga tauhan ang mga ibabaw na madalas na hinawakan sa paaralan at sa mga
bus ng paaralan araw-araw.

●

Ang mga bus ay dapat na malinis nang malinis araw-araw at pagkatapos ng pagdadala ng
sinumang indibidwal na nagpapakita ng mga sintomas ng COVID-19. Ang mga driver ay dapat
bigyan ng mga materyales sa paglilinis, kabilang ngunit hindi limitado sa mga punasan at mga
disposable na guwantes, upang suportahan ang paglilinis ng mga madalas na hinawakan na
mga ibabaw sa araw.

●

Kasama sa mga madalas na hinawakan na mga ibabaw sa paaralan ang, ngunit hindi limitado
sa: Mga hawakan sa lababo. Mga nakabahaging hapag, mesa, o upuan.
Kung ang isang paaralan ay mayroong matatag na mga grupo ng umaga at hapon,
ang mga mesa at hapag ay isinasaalang-alang na ibinabahagi at dapat na linisin bago
dumating ang susunod na pangkat.
Mga mesa o upuan na hindi nangangailangang ng araw-araw na paglilinis kung
gagamitin lamang ng isang indibidwal sa araw na iyon.

●

Mga hawakan ng pintuan.

●

Ibinahaging teknolohiya at mga suplay.

●

Kung ginamit, ang mga palaruan sa labas/natural na lugar ng paglalaro ay nangangailangan
lamang ng regular na pagpapanatili. Siguraduhing hugasan o linisin ng mga bata ang kanilang
mga kamay bago at pagkatapos gamitin ang mga puwang na ito. Kapag binibigyang diin ang
kalinisan sa kamay, ang paglilinis ng mga panlabas na istraktura na pag-play ay hindi
kinakailangan sa pagitan ng mga pangkat.

●

Kapag pumipili ng mga produktong pagdidisimpekta pagkatapos ng isang kaso ng COVID-19
sa loob ng paaralan ay nakilala (tingnan ang "Ano ang gagawin kung mayroong kaso ng
COVID-19 sa isang Paaralan"), gamitin ang mga naaprubahan para sa paggamit laban sa
COVID-19 sa Ahensya ng Proteksyon ng Kapaligiran (Environmental Protection Agency, EPA)
- inaprubahang listahan na "N" at sundin ang mga tagubilin sa produkto.

●

Itatakda ang mga istasyon ng paglilinis sa lahat ng mga silid-aralan, tanggapan, at mga lugar ng
palakasan.

●

Itatalaga ang mga oras ng paghuhugas/paglilinis ng kamay sa pang-araw-araw na iskedyul ng
paaralan.

●

Indibidwal na bote ng tubig ang gagamitin ng mga mag-aaral at kawani. Isasara ang mga
balon ng pag-inom.
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●

Madidisimpekta gabi-gabi ang mga tanggapan.

●

Malilimitahan sa paggamit ng solong tao hangga't maaari ang lahat ng mga bagay at
kagamitan. Madidisimpekta ang lahat ng mga aytem sa pagitan ng mga paggamit bilang
maisasagawa.

●

Madidisimpekta ang mga nakabahaging kagamitan tulad ng computer sa pagitan ng
indibidwal na paggamit ng estudyante.

●

Sasanayin ang lahat ng mga tauhan sa mga kasanayan sa pagdidisimpekta at
magkakaroon ng pag-access sa mga ahente ng pagdidisimpekta.

●

Panatilihin ng lahat ng mga tao ang hindi bababa sa anim na talampakan na distansya
(social distancing) bilang maisasagawa.

●

Bibigyan ang lahat ng mga kawani, estudyante, at magulang ng impormasyon
tungkol sa wastong mga pamamaraan sa kalinisan na nauugnay sa transmisyon ng
COVID-19, kabilang ang:
○ Regular na paghuhugas ng kamay
○ Pagtakip sa mga bigbig kapag umuubo o bumabahin
○ Pagsusuot ng mga pantakip ng mukha
○ Social distancing nang hindi bababa sa anim na talampakan
○ Hindi paghawak ng mga mukha at mata

●

Maghuhugas o magsa-sanitize ng mga kamay ang mga estudyante at kawani sa
pagpasok sa silid-aralan.

●

Ipapaskil sa buong silid-aralan at mga site ng paaralan ang mga paalala ng mga
pamamaraan sa kalinisan.

●

Itatalaga ang mga oras ng paghuhugas/paglilinis ng kamay sa pang-araw-araw na
iskedyul ng paaralan.

●

Gagamit ang mga estudyante at kawani ng kanilang sariling mga indibidwal na
suplay (lapis, papel, calculator, krayola, atbp.) at iiwasan na magbahagi.

●

Hindi ibabahagi ang pagkain at inumin. Indibidwal na bote ng tubig ang gagamitin
ng mga mag-aaral at kawani. Isasara ang mga balon ng pag-inom.

Mga
Kasanayan
sa
Kalinisan

Mga Kasanayan sa Kalinisan
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Plano na Tugunan
ang Positibong mga
Resulta sa Pagsubok
ng COVID-19 ng
Mga Estudyante o
Kawani AT para sa
kung kailan
Nagpapakita ang
mga Estudyante ng
mga Sintomas sa
Paaralan

Pagtugon sa Positibo na Mga Resulta sa Pagsubok
●

Makikipagtulungan ang CJUSD sa Health Department ng Sacramento County upang
subaybayan ang mga indibidwal na nasuring positibo sa COVID-19 at ipatupad ang
naaangkop na pagsubaybay sa pakikipag-ugnay. Gagawin kasama ng
departamento ng kalusugan ng County ang mga pagpapasya na magquarantine ng mga indibidwal o grupo ng mga estudyante.

●

Patnubay sa Quarantine 12/16/2020

●

Mga Senaryo at Patnubay mula sa Departamento ng Kalusugan ng
Sacramento County

1/14/2021

CDPH 1/21/2021

1

Mag-aaraal o Kawani na may:

Aksyon

Komunikasyon sa
komunidad ng
paaralan

Mga sintomas ng COVID-19 (hal.,
Lagnat, ubo, pagkawala ng lasa o
amoy, nahihirapang huminga)
Pagsusuri ng sintomas: ayon sa
CDC Sintomas ng COVID-19.

• Pauwiin kung nasa paaralan.

Walang aksyon na
kinakailangan.

• Irekumenda ang pagsusuri (Kung

positibo, tingnan ang # 3, kung negatibo,
tingnan ang # 4).

• Ang paaralan/silid-aralan ay mananatiling
bukas.
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Malapit na contact (†) na may
kumpirmadong kaso ng COVID-19.

• Pauwiin kung nasa paaralan.
• Ibukod mula sa paaralan sa loob ng
10 araw mula sa huling
pagkakalantad, ayon sa mga
rekomendasyon sa quarantine ng
CDPH.

Isaalang-alang ang abiso sa
komunidad ng paaralan ng
isang kilalang pagkakalantad.
Walang kinakailangang
aksyon kung hindi nangyari
ang pagkakalantad sa setting
ng paaralan.

• Irekumenda ang pagsusuri sa 5-7 araw
mula sa huling pagkakalantad (ngunit
hindi paikliin ang 10-araw na
pagbubukod kung negatibo).

• Ang paaralan/silid-aralan ay mananatiling
bukas.

3

Kumpirmadong kaso ng impeksyon
ng COVID-19.

• Abisuhan ang Lokal na

Kagawaran ng Kalusugan
(Local Health Department,
LHD).

• Ibukod mula sa paaralan sa loob ng 10
araw mula sa petsa ng pagsisimula ng
sintomas o, kung walang sintomas, sa
loob ng 10 araw mula sa petsa ng
pagkolekta ng ispesimen.

• Kilalanin ang mga contact ng paaralan (†),
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• Abiso sa komunidad ng

paaralan ng isang kilalang
kaso.

• Ang pag-abiso sa mga taong
may potensyal na
pagkakalantad kung ang kaso
ay naroroon sa paaralan
habang nakakahawa

Tukuyin ang mga contact sa paaralan (†),
ipaalam sa LHD ang mga nakilalang
contact, at ibukod ang mga contact
(maaaring ang buong matatag na grupo
(††)) mula sa paaralan sa loob ng 10 araw
pagkatapos ng huling petsa na ang kaso ay
naroroon sa paaralan habang nakakahawa.

4

Ang mga taong nagpapakilala ay
negatibo o isang tagapagbigay ng
pangangalagang pangkalusugan
ay nagbigay ng dokumentasyon
na ang mga sintomas ay tipikal ng
kanilang pinagbabatayan na
malalang kondisyon.

• Maaaring bumalik sa paaralan pagkatapos
ng 24 oras na walang paglala ng lagnat at
ang mga sintomas ay nagsimulang bumuti.

Isaalang-alang ang abiso sa
komunidad ng paaralan kung
may paunang kamalayan sa
pagsusuri.

• Ang paaralan/silid-aralan ay mananatiling
bukas.

(†) Ang isang contact ay tinukoy bilang isang tao na nasa loob ng 6 na paa mula sa isang kaso nang higit sa
15 minuto na pinagsama-sama sa loob ng isang 24 na oras na panahon, hindi alintana ang mga pantakip sa
mukha. Sa ilang mga sitwasyon sa paaralan, maaaring mahirap tukuyin kung nakatutugon ang mga
indibidwal sa pamantayan at lahat ng matatag na grupo, silid-aralan, o iba pang grupo ay maaaring
kailangang ikunsiderang nalantad, lalo na kung ang mga tao ay magkakasamang nanatili sa labas.
(††) Tingnan ang Patnubay sa Matatag na Grupo para sa kahulugan ng isang matatag na grupo. Sa ilang
mga sitwasyon, (hal., Kung ginagamit ang mga tsart sa pag-upo, ang pantakip ng mukha ay mahusay na
sinusunod, at ang mga guro o kawani ay napansin ang mga mag-aaral nang buong araw), ang pag-contact
sa pagsubaybay at pagsisiyasat ay maaaring matukoy nang mas tiyak kung ang bawat matatag na
miyembro ng grupo ay nalantad. Sa sitwasyong ito, ang mga hindi malapit na contact ay maaaring
magpatuloy sa personal na pag-aaral.

●

PATNUBAY PARA SA KUNG KAILAN DAPAT PUMASOK SA TRABAHO ANG MGA EMPLEYADO SA
PANAHON NG PANDEMYANG COVID-19

Ano ang gagawin kung mayroong isang Kumpirmado o
Pinaghihinalaang Kaso ng COVID-19 sa isang Paaralan
●

Ipapadala sa itinalagang silid ng pagbubukod sa kalusugan ang sinumang estudyante o
kawani na nagpapakita ng mga sintomas ng COVID-19. Tatawagan ang mga magulang o
tagapag-alaga upang kunin ang mga estudyante sa lalong madaling panahon. Madidisimpekta
ang mga silid sa pagbubukod pagkatapos ng bawat indibidwal na paggamit.

●

Gagawin sa publiko ang komunikasyon ng mga kaso ng COVID-19 ayon sa mga
alituntunin ng estado at pederal na FERPA/HIPPA.

●

Ang mga miyembro ng kawani at mag-aaral na nagpositibo para sa COVID-19 ay hindi
babalik sa paaralan hanggang sa matugunan nila ang pamantayan ng CDPH na ihinto ang
paghihiwalay sa bahay,
○ Hindi bababa sa 24 na oras ang lumipas mula sa paglutas ng lagnat nang hindi
gumagamit ng mga gamot na nakakabawas ng lagnat; at

○

Ang iba pang mga sintomas ay bumuti; at

○

Mayroon silang negatibong pagsusuri para sa SARS-CoV-2, O isang tagapagbigay
ng pangangalagang pangkalusugan ay nagbigay ng dokumentasyon na ang mga
sintomas ay tipikal ng kanilang pinagbabatayan na malalang kondisyon (hal., Mga
alerdyi o hika) O ang isang tagapagbigay ng pangangalaga ng kalusugan ay
mayroong
nakumpirma ang isang kahalili na pinangalanang diagnosis (hal., Streptococcal
pharyngitis,
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Coxsackie virus), O hindi bababa sa 10 araw ang lumipas mula nang magsimula ang
sintomas.

●

Patnubay ng CDPH Guidance 8/3/2020 - Kapag positibo sa COVID-19 ang isang
estudyante, guro, o miyembro ng kawani at nalantad ang iba sa paaralan, sumangguni sa
Framework ng CDPH para sa mga Paaralang K-12, at ipatupad ang mga sumusunod na
hakbang:

●

Sa pagkonsulta sa lokal na departamento ng kalusugan sa publiko, dapat na matiyak
ng naaangkop na opisyal ng paaralan ang paglilinis at quarantine ng mga nalantad na
tao at kung ginagarantiyahan ang anumang karagdagang interbensyon, kabilang ang
haba ng oras na kinakailangan, batay sa antas ng peligro sa loob ng tiyak na
pamayanan na tinutukoy ng lokal opisyal sa kalusugan ng publiko.

●

Isara ang silid-aralan o tanggapan kung saan nakabase ang pasyente at huwag
gamitin ang mga lugar na ito hanggang matapos ang paglilinis at pagdidisimpekta.
Maghintay ng hindi bababa sa 24 na oras bago maglinis at magdisimpekta. Kung
hindi magagawa ang 24 na oras, maghintay ng hindi bababa sa dalawang oras at
mas matagal hangga't maaari.
Maaaring kailanganin din na linisin at madisimpekta ang mga karagdagang
lugar ng paaralan na binisita ng positibo sa COVID-19 na indibidwal.
Ipapatupad ang mga plano sa komunikasyon para sa pagkakalantad sa paaralan at mga
potensyal na mga pagsasara ng paaralan kasama ang pag-abot sa mga estudyante,
magulang, guro, kawani, at ang pamayanan.
Magsama ng impormasyon para sa kawani tungkol sa mga batas sa paggawa,
impormasyon tungkol sa Seguro sa Inkapasidad, Bayad na Pagliban ng Pamilya, at
Seguro sa Kawalan ng Trabaho, na naaangkop sa mga paaralan. Tingnan ang
karagdagang impormasyon sa mga programa ng gobyerno na sumusuporta sa pagliban
dahil sa sakit at bayad sa mga manggagawa para sa
COVID-19, kasama ang mga karapatan sa pagliban ng manggagawa dahil sa sakit ng
manggagawa sa ilalim ng Families First Coronavirus Response Act at mga karapatan
ng empleyado sa mga benepisyo sa kompensasyon ng mga manggagawa at
pagpapalagay na nauugnay sa trabaho ng COVID-19 alinsunod sa Executive Order ng
Gobernador N-62-20, habang may bisa ang Order na iyon.
Magbigay ng patnubay sa mga magulang, guro, at kawani, na pinapaalala sa kanila
ang kahalagahan ng mga panukalang physical distancing sa pamayanan habang sarado
ang paaralan, kabilang ang pagpapahina ng loob ng mga estudyante o kawani mula sa
pagtitipon sa kahit saan.
Panatilihin ang regular na komunikasyon sa lokal na departamento sa
kalusugan ng publiko.

●
●
●

●

●
MMGA HAKBANG
KAPAG ANG ISANG
CLUSTER O
OUTBREAK AY INIIMBESTIGAHAN SA
ISANG PAARALAN

Kapag may kamalayan ang isang paaralan o Lokal na Kagawaran ng Kalusugan (Local Health
Department, LHD) na maaaring maganap ang isang pagsiklab, dapat siyasatin ng LHD, sa
pakikipagtulungan sa paaralan, upang matukoy kung ang mga kasong ito ay may karaniwang
pagkakalantad sa paaralan (hal., Isang pangkaraniwang klase o kawani miyembro, pagsakay sa bus, o
iba pang mga karaniwang pagkakalantad sa labas ng paaralan).
Tinutukoy ng CDPH ang pagsiklab ng paaralan bilang 3 o higit pang kumpirmadong o
maaaring mangyari na mga kaso ng kawani o mag-aaral na nagaganap sa loob ng 14 na araw
na panahon na na-link sa epidemiologically sa paaralan, ay mula sa iba't ibang mga
sambahayan at hindi nakikipag-ugnay sa bawat isa sa anumang ibang mga kaso ng
pagsisiyasat (hal, malamang na naganap ang paghahatid sa setting ng paaralan).

1/14/2021

Ang mga layunin ng isang pagsisiyasat sa pagsiklab ng paaralan ay upang makilala at ihiwalay ang lahat
ng mga kaso at kilalanin, quarantine, at subukan ang mga contact upang maiwasan ang karagdagang
paghahatid ng COVID-19 sa paaralan. Bilang karagdagan, susubukan ng pagsisiyasat na alamin kung
ang mga kaso ay nagkaroon ng isang karaniwang pagkakalantad sa paaralan (hal., Isang
pangkaraniwang klase o guro, pagsakay sa bus, o iba pang mga karaniwang pagkakalantad sa setting ng
paaralan). Maaari ring ihayag ng pagsisiyasat ang mga karaniwang pagkakalantad sa labas
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ng setting ng paaralan.
Tulad ng nabanggit sa itaas, ang isang pagsisiyasat sa pagsiklab ay isang pagkakataon din upang
maunawaan ang mga pangyayari na maaaring pinapayagan para sa pagdadala sa setting ng paaralan.
Inirerekumenda na matukoy ng mga pagsisiyasat kung mayroong pagsunod sa mga pangunahing
diskarte sa pagpapagaan upang maiwasang madala sa paaralan. Kung makilala ang mga pagkukulang,
ang mga paaralan ay dapat gumawa ng mga hakbang upang mapalakas ang mga istratehiya upang
maiwasan ang mga pagsabog sa hinaharap.
Mga Aksyon ng Paaralan
1. Abisuhan ang mga magulang/tagapag-alaga at kawani ng paaralan ng isang pagsisiyasat sa
cluster/pagsiklab na nauugnay sa paaralan at hikayatin silang sundin ang mga rekomendasyon sa
pampublikong kalusugan (tingnan ang halimbawang notipikasyon # 2 sa Apendise 3).

2. Kilalanin, bilang bahagi ng CSP, isa o higit pang mga kawani ng paaralan na maaaring makipag-

ugnay sa LHD patungkol sa pagsisiyasat sa cluster/outbreak sa pamamagitan ng pagkumpirma kung
aling mga klase at matatag na mga grupo ang may kasamang mga nakumpirmang kaso o nagpapakilala
sa mga mag-aaral at kawani, at kung may kasamang mga kamakailang kaganapan o pagtitipon.
anumang mga kaso o symptomatic na mga tao.

3. Kilalanin ang pagliban sa mga nasa apektadong klase o matatag na mga grupo, at makipag-ugnay sa

LHD upang makipag-ugnay sa mga lumiban na ito upang salain para sa mga sintomas ng COVID-19
kung nalantad sila sa isang kaso sa mga kaso na nakahahawang panahon.

4. Makipag-ugnayan sa LHD upang magbahagi ng isang listahan ng linya ng mga kaso at contact na
may mga petsa na naroroon o wala sa paaralan.

5. Mag-ayos para sa paglilinis at pagdidisimpekta ng mga silid-aralan o iba pang mga lugar

kung saan ang mga kaso o nagpapakilala na mag-aaral o miyembro ng kawani ay gumugugol
ng malaking oras.

Mga
Determinasyon ng
Pagsara ng
Paaralan
1/14/2021

6. Makipag-ugnayan sa LHD sa mga abiso sa komunidad ng paaralan, kasama ang mga tukoy na

abiso ng matatag na mga grupo o silid-aralan tungkol sa kanilang katayuan sa pagbubukod at mga
tagubilin.

7. Makipag-ugnayan sa LHD sa kung kailangnan at kailan dapat isara at buksan muli ang paaralan.
8. Abisuhan ang komunidad ng paaralan kung ang paaralan ay isasara sa loob ng 14 na araw dahil

sa laganap at/o patuloy na pagdadala ng SARS-CoV2 sa paaralan o sa pangkalahatang komunidad, at
ulitin ang mga rekomendasyon para sa mga hakbang sa pag-iwas at kontrol (tingnan ang
halimbawang abiso # 3 sa Apendiks 2).

9. Ipapatupad ang online/malayuang pagtuturo at pag-aaral sa pagsasara ng paaralan.
10. Ayusin para sa paglilinis at pagdidisimpekta ng buong paaralan bago muling buksan sa kaso
ng pagsasara.

Indibidwal na pagsasara ng paaralan, kung saan ang lahat ng mga mag-aaral at kawani ay wala sa
campus, ay inirerekomenda batay sa bilang ng mga kaso at matatag na mga grupo na naapektuhan, na
nagpapahiwatig na ang aktibong pagdadala sa paaralan ay nangyayari. Ang pagsasara ay dapat gawin
nang may konsultasyon sa LHO. Mga sitwasyon na maaaring magpahiwatig ng pangangailangan para sa
pagsasara ng paaralan:
● Sa loob ng isang 14 na araw na panahon, isang pagsiklab ay naganap sa 25% o
higit pang matatag na mga grupo sa paaralan.
● Sa loob ng isang 14-araw na panahon, hindi bababa sa tatlong mga pagsiklab ang
naganap sa paaralan AT higit sa 5% ng populasyon ng paaralan ang nahawahan.
● Maaari ring matukoy ng LHO na ang pagsasara ng paaralan ay ginagarantiyahan para
sa iba pang mga kadahilanan, kabilang ang mga resulta mula sa pagsisiyasat sa
kalusugan ng publiko o iba pang lokal na datos ng epidemiological.
Haba ng pagsasara: 14 na araw, o alinsunod sa isang desisyon na ginawa sa pagkonsulta sa LHO. Ang
mga Ligtas na Paaralan ng Estado para sa Lahat ng mga pangkat ng Tulong sa Teknikal (mga pangkat
ng Technical Assistance, TA), na binubuo ng mga dalubhasa
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sa maraming mga ahensya ng estado, ay magagamit upang tulungan ang mga paaralan na may
pagsisiyasat sa sakit para sa mga may mga pagputok na hindi makahanap ng mga mapagkukunan upang
siyasatin ang mga paglaganap. Magiging available din ang mga pangkat ng TA upang tulungan ang mga
paaralan na nagsasara upang makilala at matugunan ang anumang mga naaayos na isyu sa kaligtasan.
Kung ang isang paaralan ay sarado, kailan ito muling magbubukas?
Ang mga paaralan ay maaaring buksan muli pagkalipas ng 14 na araw at kung ang mga sumusunod ay
naganap:
● Paglilinis at Pagdidisimpekta
● Pagsisiyasat sa pampublikong kalusugan
● Konsultasyon sa LHD
Ano ang mga pamantayan sa pagsasara ng isang LEA?
Ang isang distrito ng paaralan ay dapat na magsara kung 25% o higit pa ng mga paaralan sa
isang distrito ay nagsara dahil sa COVID-19 sa loob ng isang 14 na araw na panahon at sa
konsultasyon sa LHD.
Kung ang isang LEA ay sarado, kailan ito muling magbubukas?
Ang mga LEA ay maaaring karaniwang magbukas pagkatapos ng 14 na araw, sa konsulta sa LHD.

Pagsasaayos ng
Silid-aralan

Mga Pagsasaayos ng Silid-aralan
●

Mapapanatili hangga't maaari ang anim na talampakan na distansya sa pagitan ng mga
indibidwal. Kasama rito ang pagitan ng mga mesa at talahanayan.

●

Nakaharap sa parehong direksyon ang lahat ng mga mesa at talahanayan ng estudyante.

●

Itatalaga lamang ang gawain ng pangkat kapag maaaring mapanatili ang anim na talampakan ng
paghihiwalay.

●

Indibidwal na bote ng tubig ang gagamitin ng mga mag-aaral at kawani. Isasara ang mga
balon ng pag-inom.

●

Isasara ang mga locker room.

Mga Pasilyo at
Karaniwang Mga
Lugar, Mga
Panahon ng
Pagpasa sa
Sekondaryong
Antas

Kinokontrol na Pagkilos sa Campus
●

Magpapanatili ang mga estudyante at kawani ng anim na talampakang paghihiwalay sa mga
pasilyo, kabilang ang habang nasa mga linya na maisasagawa.

●

Pupunta kaagad ang mga estudyante sa kanilang susunod na klase sa mga oras ng
pagdaan sa pangalawang antas.

●

Susundan ng mga estudyante at kawani ang nakapaskil na signage upang lumipat sa
buong campus at mga pasilyo.
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●

Walang pagtitipon sa mga pasilyo o mga karaniwang lugar.

●

Pupunta kaagad ang mga estudyante sa kanilang susunod na klase sa mga oras ng
pagdaan sa pangalawang antas.

●

Indibidwal na bote ng tubig ang gagamitin ng mga mag-aaral at kawani. Isasara ang mga
balon ng pag-inom.

Pahinga
1/14/2021

Rises
●

Magkakaroon ng pag-eehersisyo na pahinga sa kanilang mga silid-aralan ang mga estudyante sa
elementarya.

●

Bibigyan ng mga seksyon ng palaruan ang mga estudyante upang magbigay ng mas mahusay na
social distancing.

●

Magpapanatili ng mga social distancing na protokol ang mga estudyante at kawani sa lahat ng
oras.

●

Maghahain ang mga Cafeteria ng sack Grab at Go breakfast at tanghalian para kunin ng mga
estudyante sa pag-alis.

●

Kung dumadalo ang mga estudyante ng buong araw ng pag-aaral: magtatakda ang mga
cafeteria upang magbigay ng social distancing.

Almusal/
Pananghal
ian

Mga Pagkain

Mga Field Trip

Mga Field Trip
●

Walang mga field trip sa labas ng campus.
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Palakasan

Palakasan
●

Susundan ng mga desisyon sa pagsasanay at kompetisyon sa palakasan ang mga alituntunin
mula sa Departamento ng Kalusugan ng Sacramento County at ng California Interscholastic
Federation (CIF).

Mga Rally,
Pagpupulon
g, Klab, at
Aktibidad

Mga Aktibidad ng Paaralan
●

Pahihintulutan lamang ang mga rally, pagpupulong, klab, at aktibidad kung mapapanatili ang
social distancing.

MODELO NG KURIKULUM AT PAGTUTURO
Pag-update 10/1/2020
Araw-araw na Pag-update ng Kurikulum, Pagtuturo, at Espesyal na Edukasyon

Pagsasama ng
Preschool sa MHS

Pinaplano pa

Center Co-Op Preschool
sa MHS

Pinaplano pa
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Mga Paaralang Elementarya
Sa-Campus 5 Araw bawat Linggo

Distansyang Pag-aaral 5 Araw bawat
Linggo
Maaaring mag-opt-out ang mga pamilya sa modelo sa loob ng
campus at magpatuloy sa ayos ng distansyang pag-aaral.

●

Dadalo ang mga estudyante sa klase sa campus
Lunes hanggang Biyernes.

●

Ang lahat ng mga estudyante, TK-6, ay mailalagay
sa isang umaga o hapon na pangkat. Dadalo ang
mga estudyante sa paaralan sa kanilang nakaiskedyul na oras ng pangkat. Gagawin ang lahat ng
pagsisikap upang maitalaga ang mga miyembro ng
pamilya sa iisang pangkat.

●

Dadalo ang bawat pangkat sa 2.5 oras bawat araw
ng pag-aaral na may pangunahing pokus sa Sining
ng Ingles na Wika at matematika.

●

Madidisimpekta ang mga pasilidad sa
pagitan ng mga sesyon ng umaga at hapon.

●

Kukumpletuhin ng mga estudyante ang
independiyenteng gawain sa labas

ng araw ng

klase
Kindergarten

30 minuto

1st-3rd na
baitang

80 minuto

4th-6th na
baitang

90 minuto
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●

Dadalo ang mga estudyante sa on-line na klase Lunes
hanggang Biyernes sa panahon ng kanilang
nakatalagang umaga o hapon na pangkat ng oras.

●

Sa loob ng iyong pangkat ng estudyante, dadalo sila
hanggang sa 2.5 oras bawat araw ng pag-aaral na
may pangunahing pokus sa Sining ng Ingles na Wika
at matematika kasama ang kanilang kasalukuyang
guro.

●

Kukumpletuhin ng mga mag-aaral ang
independiyenteng gawain sa labas ng araw ng
klase.
Kindergarten

30 minuto

1st-3rd na
baitang

80 minuto

4th-6th na
baitang

90 minuto

Gitnang Paaralan ng Wilson C. Riles - Binago 10/26/2020
Sa-Campus 5 Araw bawat Linggo
●

Dadalo ang mga estudyante sa klase sa campus
Lunes hanggang Biyernes ng umaga.

●

Ddalo ang mga estudyante ng tatlong limampung
minuto na klase bawat araw sa isang A/B na araw
na iskedyul.

●

Makukumpleto rin araw-araw ang siyamnapung
minuto ng independiyenteng gawain.

Distansyang Pag-aaral 5 Araw bawat
Linggo
Maaaring mag-opt-out ang mga pamilya sa modelo sa loob ng
campus at magpatuloy sa ayos ng distansyang pag-aaral.
●

Dadalo ang mga estudyante ng tatlong limampung
minuto na klase sa online Lunes hanggang
Biyernes ng hapon.

●

Inaasahan na lumahok ang mga estudynate sa live
na online at independiyenteng gawain sa kabuuan
ng 240 minuto.

Sentrong Mataas na Paaralan
• Ipagpapatuloy ng Sentrong Mataas na Paaralan ang A/B na iskedyul.
● Itatalaga ang mga estudyante sa isa sa dalawang mga track - Asul o Ginto.
● Sa umiikot na iskedyul, isang pangkat ang dadalo sa klase nang personal sa campus habang lumalahok sa online na klase
mula sa tahanan ang iba pang pangkat. Pinapayagan nito ang mga estudyante na nasa campus para sa pinakamababa na
dalawang araw bawat linggo kasunod ng isang 2-linggong iskedyul ng rotasyon. Sumangguni sa halimbawa sa ibaba:

Linggo 1 at Linggo 2

Linggo 3 at Linggo 4
Lilipat ang Asul sa personal na on-campus na mga klase sa
mga Araw B at online na mga klase sa tahanan sa Araw A.

Personal sa campus ang Asul para sa mga Araw A
at online para sa mga Araw B.
Personal sa campus ang Ginto para sa mga Araw B at online
para sa mga Araw A

Lilipat ang Ginto sa personal na mga klase sa loob-ngcampus sa mga araw na A at mga online na klase sa
tahanan sa Araw B.
*Sa pagkumpleto ng linggo 4, babalik ang mga estudyante sa
iskedyul ng linggo 1 at linggo 2

●

Maaaring mag-opt-out ang mga pamilya sa modelo sa loob ng campus at magpatuloy sa ayos ng
distansyang pag-aaral. Magreresulta ang opsyon na ito sa pag-aaral sa online sa pamamagitan ng live na
pagtuturo sa silid-aralan. Mangyaring tandaan na dapat kang manatili sa iyong napiling modelo para sa
natitirang taon ng pag-aaral.
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Mataas na Paaralan ng McClellan
Sa-Campus 5 araw bawat linggo

Distansyang Pag-aaral 5 araw bawat linggo

Kung kulang sa 75 na mga estudynate sa oras ng muling
pagbubukas

●

Lahat ng mga estudyante sa campus 5 araw sa isang
linggo

●
●

Ang lahat ng mga yugto ng klase 46 minuto ang haba
Hinahati ang mga tanghalian, na may ½
lamang ng mga estudyante sa campus nang
sabay-sabay sa tanghalian

Kung 75 mga estudyante o higit pa sa oras ng muling
pagbubukas
½ mga estudyante sa campus sa isang pagkakataon. Itatalaga
ang mga estudyante sa 2 mga pangkat (Pangkat A o Pangkat
Distansyang Pag-aaral para sa
B). Lunes

lahat
Mar/Hue

Pangkat A sa campus,
dadalo sa online na mga
klase sa tahanan ang
Pangkat B (magkakasabay
na pag-aaral)

Miy/Biy

Pangkat B sa campus,
dadalo sa online na mga
klase sa tahanan ang
Pangkat A (magkakasabay
na pag-aaral)

●
●

Ang lahat ng mga yugto ng klase 46 minuto ang haba

●

Kung ang pagpapatala ng estudyante ay
lumampas sa 75 mga estudynate sa isang
panahon ng pagmamarka, gagawa kami ng mga
probisyon sa social distance para sa natitirang
panahon ng pagmamarka at lumipat pagkatapos
sa hinating modelo na ito sa simula ng susunod na
panahon ng pagmamarka.

Hahatiin ang mga tanghalian, na may ½
lamang ng mga estudyante sa campus nang
sabay-sabay na tanghalian sa isang
pagkakataon.
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Maaaring mag-opt-out ang mga pamilya sa modelo sa loob
ng campus at magpatuloy sa ayos ng distansyang pag-aaral.
Magreresulta ang opsyon na ito sa pag-aaral sa online sa
pamamagitan ng live na pagtuturo sa silid-aralan.

Plano 2 na Pagbabalik sa Pag-aaral ng CJUSD Mga Opsyon sa
Muling Pagbubukas 2020/2021

Elementarya
Antas ng
Baitang

Mga opsyon

Grupo

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

AM
Pangkat
2.5
mga oras

Hybrid na
Modelo
Elementarya

Personal
AM
Grupo

Tagubilin ng
Guro

Tagubilin ng
Guro

Tagubilin ng
Guro

Independiyenteng
Gawain

Independiyenteng
Gawain

Independiyenteng
Gawain

Tagubilin ng
Guro

Independiyenten
g Gawain

Tagubilin ng
Guro

Independiyenteng
Gawain

Karagdagang Indibidwal na Suporta (Interbensyon/Espesyal na Edukasyon Pull Out/Mga Mag-aaral sa Ingles
na Wika)

pm
Pangkat
2.5
mga oras

Tagubilin ng
Guro

pm
Grupo

Tagubilin ng
Guro

Independiyenteng
Gawain

Independiyenteng
Gawain

Tagubilin ng
Guro

Independiyenteng
Gawain

Tagubilin ng
Guro

Independiyenteng
Gawain

Tagubilin ng
Guro

Independiyenteng
Gawain

Karagdagang Indibidwal na Suporta (Interbensyon/Espesyal na Edukasyon Pull Out/Mga Mag-aaral sa Ingles
na Wika)

Modelo ng
Distansyang
Pag-aaral
(Online na
Live na
Pagstream)

Distansyan
g Pag-aaral
AM o PM
Karagdagang Indibidwal na Suporta (Interbensyon/Espesyal na Edukasyon Pull Out/Mga Mag-aaral sa Ingles
na Wika)
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Plano 2 na Pagbabalik sa Pag-aaral ng CJUSD Mga Opsyon sa
Muling Pagbubukas 2020/2021

Gitnang Paaralan
Antas ng
Baitang

Gitnang
Paaralan

7th-8th

Mga opsyon

Hybrid na
Modelo
Personal

at
Distansyang
Pag-aaral

(Online na Live
na Pag-stream)

Pagpapangkat

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Klase 1
2, 3

Klase 4
5, 6

Klase 1, 2,
3

Klase 4
5, 6

Klase 1, 2,
3

Pangkat sa
AM 3x 50 min
mga klase

Independienten
g Oras ng
Gawain 90
Minuto

Independiyente
ng Gawain

Independiyente
ng Gawain

Independiyente
ng Gawain

Independiyente
ng Gawain

Independiyenten
g Gawain

Pangkat sa PM
DISTANSY
ANG PAGAARAL

Klase 4
5, 6

Klase 1
2, 3

Klase 4, 5,
6

Klase 1
2, 3

Klase 4, 5,
6

Karagdagang Indibidwal na Suporta (Pull-Out ng Espesyal na Edukasyon hal., ERMHS, Pagsasalita, OT, PT)
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Sentrong Mataas na Paaralan
Antas ng
Baitang

CHS
9th-12th

Mga opsyon

Hybrid na
Modelo
Personal
/Online

Pagpapangkat

Pangkat
Ginto
(50%)

Normal A/B na

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

A

B

A

B

A

½ ang nakaonline
½ ang
nasa
paaralan

½ ang
nakaonline
½ ang
nasa
paaralan

½ ang nakaonline
½ ang
nasa
paaralan

½ ang nakaonline
½ ang
nasa
paaralan

½ ang nakaonline
½ ang
nasa
paaralan

B

A

B

A

B

½ ang nakaonline
½ ang
nasa
paaralan

½ ang
nakaonline
½ ang
nasa
paaralan

½ ang nakaonline
½ ang
nasa
paaralan

½ ang nakaonline
½ ang
nasa
paaralan

½ ang nakaonline
½ ang
nasa
paaralan

Iskedyul

(Rotasyon sa
3 linggo)

Pangkat
Asul
(50%)

Modelo ng
Distansyang
Pag-aaral

Pangkat na Asul o
Ginto

Biyernes

(Online na Live
na Pag-stream)
Karagdagang Indibidwal na Suporta (Pull-Out ng Espesyal na Edukasyon hal., EMHS, Pagsasalita, OT, PT)

Plano 2 na Pagbabalik sa Pag-aaral ng CJUSD Mga Opsyon sa Muling
Pagbubukas 2020/2021
Mataas na paaralan ng McClellan at Pagsasama sa PreSchool
Antas ng
Baitang

MHS

Mga opsyon

Hybrid na
Modelo
Personal

Pagpapangkat

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Personal na
mga
Estudyante

9th-12th

Buong Regular na Araw
Modelo ng
Distansyang
Pag-aaral
(Online na Live
na Pag-stream)

Mga
Estudyante
sa
Distansyang
Pag-aaral

Karagdagang Indibidwal na Suporta (Espesyal na Edukasyon Pull-Out hal., EMHS, Pagsasalita, OT, PT)
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Biyernes

Preschool

AM
Pagsasama sa
Preschool

8:15 AM - 10:15 AM

SDC
Preschool

10:20 AM - 11:50 AM

Mungkahi
Personal
4 araw kada
linggo

pm
Pagsasama sa
Preschool

12:30 - 2:30 PM

Karagdagang Indibidwal na Suporta (Espesyal na Edukasyon Pull-Out hal., EMHS, Pagsasalita, OT, PT)

Plano 2 na Pagbabalik sa Pag-aaral ng CJUSD Mga Opsyon sa
Muling Pagbubukas 2020/2021

Paaralan sa Edukasyon ng Matanda
Antas ng
Baitang

Mga opsyon

Pagpapangkat

Personal

Hybrid na
Paaralan
ng
Matanda

Modelo

Lunes

Lahat ng
mag-aaral

Personal/
Online

Opsyon 2
Online na Live
na Pag-stream

DL
Mga magaaral
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Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Personal

Personal

Personal

Personal

Independiyenteng Pag-aaral

Magagamit ang independiyenteng opsyon sa pag-aaral para sa lahat ng mga pamilya na
humiling nito. Hindi mangangailangan ang pagpipiliang ito ng pisikal na pagkakaroon ng mga
estudyante sa campus ng paaralan. Mangyaring makipag-ugnay sa site ng iyong paaralan
para sa mga tiyak na detalye.

Tahanan at Ospital

Walang mga pang-personal na serbisyong maiaalok para sa mga estudyante na may
nakakahawang sakit o nasa ilalim ng quarantine.

Kurikulum, Pagtuturo, Mga Materyales, at Teknolohiya
Walang Pagrekord
ng Mga Klase,
Pagpupulong, o
Sesyon.

HINDI mairerekord ang mga virtual na klase o pagpupulong kasama ng mga estudyante.
Maaaring maitala LAMANG ang mga sesyon ng teletherapy o pagpupulong para sa diskurso,
OT, PT, o mga pagpupulong ng IEP kung may paunang nakasulat na pahintulot ng lahat ng
mga partido sa sesyon/pagpupulong. Dapat makuha ng magulang ang nakasulat na pahintulot
para sa isang menor de edad na anak.

Naaprubahang
Kurikulum ng
Distrito at Mga
Platform

Naaprubahan ng Distrito na Mga Materyal sa Virtual na Pagaaral at Platform Google Teacher & Parent (mga tutorial at
mapagkukunan) Mga Gabay Na Mapagkukunan sa Elementarya
BaitangK-2 3-5 6

Pang-araw-araw
na Iskedyul ng
Elementarya

Iskedyul ng Elementarya
Elementaryang Nagbabalik sa Paaralan para sa Kawani at Mga
Estudyante

Pang-araw-araw na
Iskedyul ng Wilson
C. Riles

Iskedyul ng Wilson C. Riles

Iskedyul ng
Sentrong Mataas
na Paaralan

Iskedyul ng Sentrong Mataas na Paaralan

Iskedyul ng Mataas
na Paaralan ng
McClellan
Unang Tatlong
Linggo ng Taon ng
Paaralan
Teknolohiya

Iskedyul ng Mataas na Paaralan ng McClellan

Pangasiwaan ang mga unibersal na tagasuri, diagnostic na mga pagtatasa, at i-diagnose
ang hindi natapos na pag-aaral.

●

Ibinibigay ang mga Chromebook sa mga estudyante na nangangailangan sa kanila
upang lumipat sa pagitan ng tahanan at paaralan.

●

Mga istasyon ng pag-charge na matatagpuan sa mga silid-aralan.

●

Ibinibigay ang mga hotspot sa Internet sa mga pamilyang nangangailangan sa kanila.
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Mga Marka

●

Ina-update ng mga guro ang kanilang mga libro sa marka ng lingguhan upang
ipaalam ang kasalukuyang mga marka sa mga mag-aaral at magulang.

Elementarya - Ang mga estudyante na Transitional Kindergarten-Grade 6, ay makakatanggap
ng marka
tungo sa pag-unlad ng pag-unawa sa kinilala ng Distrito na mahalagang lugar ng nilalaman na
mga pamantayan:
3-Pag-unawa
2-Bahagyang Pag-unawa
1-Limitadong Pag-unawa
Magkakaroon ang mga estudyante ng maraming pagkakataon upang magamit ang puna ng
guro upang mapagbuti ang kanilang
mga grado.
Gitnang Paaralan - Tradisyonal na Sistemang Marka na Letra - A-F
Sentrong Mataas na Paaralan - Tradisyonal na Sistemang Marka na Letra - A-F
Mataas na Paaralan ng McClellan - Magtatalaga ang mga guro ng mga markang A, B, C, o
Credit/No Credit.
Scale ng Pagmarka:
A = 90-100%+
B = 80-89%
C = 70-79%
F o Credit/No Credit = 0-69% - Ginamit ang paghuhusga ng guro upang matukoy kung
makatatanggap ang estudyante ng kredito, batay sa pagsisikap, kalidad ng gawain, at iba pang
mga kadahilanan.

Espesyal na Edukasyon
Mga Serbisyong
Espesyal na
Edukasyon

●

Mga Patnubay para sa Espesyal na Edukasyon IEPs sa Panahon ng
COVID-19 Mga Pagsasara ng Paaralan at Virtual na Pag-aaral

●

Alinsunod sa AB 77, magbibigay ang Distrito ng Prior Written Notice (PWN), na
magsasama ng paglalarawan ng mga paraan kung paano maibibigay ang
indibidwal na programa sa edukasyon sa ilalim ng mga kondisyong pangemerhensya kung saan ang tagubilin o mga serbisyo, o pareho, ay hindi maaaring
ibigay sa mag-aaral alinman sa paaralan o sa personal nang higit sa 10 araw ng
pasukan.

●

Magpapatuloy ang mga guro ng espesyal na edukasyon sa antas ng elementarya
na susuporta sa maliliit na pangkat ng mga estudyante sa mga layunin ng nakatarget na IEP at makipagtulungan sa grade-level na mga guro. Ibibigay ang mga
serbisyo sa pamamagitan ng pull out/push in at/o online.
Magpapatuloy na suportahan ng mga guro ng sekondaryong espesyal na
edukasyon ang mga estudyante sa naka-target na mga layunin ng IEP at
makipagtulungan sa grade-level na mga guro sa kanilang mga klase at online.

●

●

Virtual na pagsisilbihan ang mga estudyante sa Tahanan at Ospital.

●

Gaganapin ang mga pagpupulong ng IEP sa online na ayos hangga't maaari.

●

Gaganapin tuwing Lunes ang mga pagpupulong ng IEP hangga't maaari.

●

Regular na maa-update ang mga alituntunin ng IEP upang maipakita ang
kasalukuyang patnubay mula sa Departamento ng Edukasyon ng Estados Unidos at
Departamento ng Edukasyon ng California.
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●

Gaganaping pareho sa mga campus at gamit ang ayos ng teletherapy sa mga araw
na wala ang mga estudyante sa site ng paaralan ang propesyonal na terapiya,
pisikal na terapiya, terapiya sa pagsasalita, pagpapayo ng ERMHS, mga serbisyong
interbensyon sa pag-uugali, mga serbisyo sa paglipat, at mga serbisyong
konsultasyon para sa hirap sa pagdinig, kapansanan sa orthopedic, at serbisyo sa
paningin. Tutukuyin ng provider ang ayos para sa indibidwal na mga estudyante sa
pagkonsulta sa (mga) magulang/(mga)tagapag-alaga.

●

Mapapanatili ang social distancing nang pinakamahusay hangga't maaari. Hindi
magiging posible ang social distancing sa pagbabanyo, mga gawaing
pagpapakain sa tubo, atbp, at/o iba pang mga indibidwal na pangangailangan.

Mga Nag-aaral ng Wikang Ingles
Silid-aralan at Virtual
na pag-aaral

Patuloy na makakatanggap ang mga Nag-aaral ng Ingles ng Pinagsama at Itinalagang ELD na
dalubhasang serbisyo. Magpapatuloy ang mga nagtuturo ng ELD na magplano para sa
Itinalagang tagubilin ng ELD gamit ang mga materyales at kurikulum na pinagtibay ng distrito.
Dapat na ipagpatuloy na maging sanggunian ang mga pamantayan sa Pag-unlad ng Wikang
Ingles ng California para sa pagpaplano ng mga araling Pinagsama at Itinalaga.
Gagamitin ang mga sumusunod na pagsasaalang-alang kapag nag-iiskedyul ng mga serbisyo
sa loob at labas ng klase:
● Sa mga araw ng klase - Makikipagkita ang Guro ng EL sa mga estudynate ng EL sa
mga nakatalagang klase sa gitnang paaralan ng dalawang beses sa bawat linggo at
isang beses bawat linggo sa antas ng mataas na paaralan. Sa mga paaralang
elementarya, ang guro ng EL ay makikipagkita sa mga pangkat na grade-level ng
dalawang beses sa bawat linggo.

●

Maaaring gumamit ng Google Classroom ang lahat ng mga nagtuturo ng Ingles na
Wika (EL) upang magbigay ng virtual na pagkatuto upang maghatid ng mga
takdang aralin, komunikasyon, at puna para sa mga estudyante.

Mga Serbisyong Title One
Title One

Magpapatuloy ang Title I na mga guro na sumuporta sa maliliit na pangkat ng mga estudyante
sa naka-target na mga kasanayan at makikipagtulungan sa grade-level na mga guro para sa
nasa panganib na mga mag-aaral (tier 2) at magbibigay ng mga serbisyo sa pamamagitan ng
pull out/push in, mga online na mga modalidad, pakete, at tawag sa telepono.

PanlipunanEmosyonal na Mga
Suporta at Mga
Hotline sa Krisis

Link sa Panlipunan-Emosyonal na Mga Suporta at Mga Hotline sa Krisis
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Plano 3
PAMANTAYAN SA PAGPASOK: Sarado ang mga paaralan sa mga estudyante alinsunod sa
utos ng Opisyal ng Kalusugan ng Sacramento County at/o tanggapan ng Gobernador.
● Ang full-time virtual na ayos ng pag-aaral
Bago
Magsimula
ang Araw ng
Klase

MASAMA ANG PAKIRAMDAM?
MANATILI SA TAHANAN KUNG MAY SAKIT KA
Sabihin sa iyong nanay, tatay o tagapag-alaga bago ka pumasok sa
paaralan. Sabihin sa iyong guro o isang matanda kung magkasakit ka
sa paaralan

Ubo

Masakit na
lalamunan

Igsi ng paghinga o mga
problema sa paghinga

Pagkawala ng panlasa
o pang-amoy

Mga
panginginig

Sakit ng
kalamnan

KABILANG SA IBANG MGA SINTOMAS ANG:
Lagnat, runny nose, pagtatae,
pakiramdam ng pagduduwal o pagsusuka,
pagod na pakiramdam, sakit ng ulo, at

Kawani
● Susuriin ng lahat ng mga kawani ang kanilang sarili para sa lahat ng mga kaugnay na
sintomas ng COVID-19 bago umalis sa tahanan gamit ang patnubay sa link na ito: Mga
Sintomas at Interaktibong Tagasuri ng Sintomas
- Mga Sentro para sa Kontrol ng Sakit. Kung nagpapakita sila ng anumang mga
sintomas, mananatili sila sa bahay at ipapaalam sa kanilang pangasiwaan ng site.
●

Paano Protektahan ang Iyong Sarili at mga Iba - Centers for Disease Control

●

Aabisuhan ng kawani ang pangasiwaan ng site bago pumasok sa campus kung
mayroon silang anumang pakikipag-ugnay sa mga tao na mayroong diagnosis ng
COVID-19 sa huling labing apat na araw.

●

Paano Protektahan ang Iyong Sarili at mga Iba - Centers for Disease Control

●

Ipapaalam ng mga magulang sa paaralan sa lalong madaling panahon kung positibo sa
pagsusuri ang kanilang anak sa

32

COVID-19.
●

Makikipagtulungan ang CJUSD kasama ang Departamento ng Kalusugan ng
Sacramento County upang matukoy kung at kailan kailanganin na mag-quarantine ng
mga indibidwal na estudyante at kawani.

Personal
na
Kagamitan
sa
Proteksyo
n (PPE)
1/14/2021

Mga Takip ng Mukha
Patnubay ayon sa Kagawaran ng Kalusugan ng Publiko ng California (CDPH) Enero 14,
2021

●

Ang mga mag-aaral sa lahat ng antas ng baitang K-12 ay kinakailangang
magsuot ng mga pantakip sa mukha sa lahat ng oras, habang nasa paaralan,
maliban kung naibukod.

●

Ayon sa Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng California - Upang
makasunod sa patnubay na ito, dapat na ibukod ng mga paaralan ang mga mag-aral
mula sa campus kung hindi sila maibukod mula sa pagsusuot ng pantakip sa mukha
sa ilalim ng mga patnubay ng CDPH at tumanggi na magsuot ng ibinigay ng
paaralan.
○ Ang isang telang pantakip sa mukha o kalasag sa mukha ay dapat na alisin para sa
pagkain, meryenda, naptime, o kung kailan kailangang palitan. Kapag ang isang
pantakip sa mukha na tela ay pansamantalang tinanggal, dapat itong ilagay sa isang
malinis, ligtas na lugar, malinaw na minarkahan ng pangalan at petsa ng mag-aaral,
hanggang sa kailangan itong ilagay muli.
○ Ang mga kalahok sa palakasan ng kabataan at pang-adulto ay dapat magsuot ng mga
pantakip sa mukha kapag nakikilahok sa aktibidad, kahit na may mabibigat na
pagsusumikap bilang disimulado, kapwa sa loob ng bahay at sa labas.
○ Kinikilala ng patnubay na pantakip ng mukha na mayroong ilang mga tao na hindi
maaaring magsuot ng pantakip ng mukha para sa isang iba't ibang mga kadahilanan.
Ang mga tao ay hindi kasama sa kinakailangan kung wala silang edad 2, mayroong
kondisyong medikal o mental na kalusugan o kapansanan na makahadlang sa kanila
mula sa maayos na pagsusuot o paghawak ng pantakip sa mukha, sa mga may
kapansanan sa komunikasyon, o kung pipigilan nito ang komunikasyon sa isang tao na
may kapansanan sa pandinig. Ang mga may kapansanan sa komunikasyon o tagapagalaga ng mga may kapansanan sa komunikasyon ay maaaring isaalang-alang na
magsuot ng isang malinaw na mask o mask na tela na may isang malinaw na panel
kapag naaangkop.
○ Dapat na bumuo ang mga paaralan ng mga protokol upang magbigay ng pantakip
sa mukha sa mga mag-aaral na hindi sinasadyang nabigo na magdala ng pantakip
sa mukha sa paaralan upang maiwasan ang hindi kinakailangang mga
pagbubukod.
○ Ang mga paaralan ay dapat mag-alok ng mga kahaliling pang-edukasyon na
pagkakataon para sa mga mag-aaral na naibukod mula sa campus dahil hindi sila
magsusuot ng pantakip sa mukha.
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○

○

Dapat magbigay at siguraduhin ng mga tagapag-empleyo na gumamit ang mga
kawani ng pantakip sa mukha at lahat ng iba pang kinakailangang personal na
kagamitan na proteksiyon alinsunod sa mga alituntunin ng CDPH.
Nalalapat ang mga patakaran sa pantakip sa mukha sa mga bus ng paaralan at
anumang sasakyan na kaakibat ng LEA na ginagamit upang magdala ng mga magaaral, kawani, o guro papunta at/o mula sa isang lugar ng paaralan.

●

Ang lahat ng kawani ay dapat gumamit ng mga pantakip sa mukha alinsunod sa mga
alituntunin ng CDPH maliban kung ang mga pamantayan ng Cal/OSHA ay nangangailangan ng
proteksyon sa paghinga.
• Para sa mga kawani na nakakaranas ng regular na contact sa iba, inirekomenda ng
CDPH ang paggamit ng disposable 3-ply surgical mask, na mas epektibo kaysa sa
mga pantakip sa mukha ng tela.
• Sa mga limitadong sitwasyon kung saan ang isang pantakip sa mukha ay hindi
maaaring gamitin para sa mga pedagogical o development na kadahilanan, (hal. Sa
pakikipag-usap o pagtulong sa mga bata o sa mga may espesyal na
pangangailangan) isang kalasag sa mukha na may drape
(ayon sa mga alituntunin sa CDPH) ay maaaring gamitin sa halip na pantakip ng
mukha habang nasa silid aralan basta panatilihin ng tagapagsuot ang pisikal na
distansya mula sa iba. Kailangang bumalik ang mga kawani sa pagsusuot ng pantakip
sa mukha sa labas ng silid aralan.
• Dapat gumamit ng mga guwantes ang mga manggagawa o ibang tao na humahawak
o naghahatid ng pagkain bilang karagdagan sa mga takip sa mukha.

●

Hindi inirerekomenda ang mga guwantes para sa kawani maliban sa mga nagtatrabaho sa
mga estudyante sa mga sitwasyon kung saan may posibilidad na makipag-ugnay sa mga likido
sa katawan tulad ng laway o sa mga gawain sa banyo kasama ng mga estudyante. Ibibigay
ang mga guwantes sa mga kawani sa mga sitwasyong ito.
○ Hindi inirerekumenda na magsuot ang mga estudyante ng mga guwantes.
Dapat gumamit ng mga guwantes ang mga manggagawa o ibang tao na humahawak o
naghahatid ng pagkain bilang karagdagan sa mga takip sa mukha. Dapat isaalang-alang ng
mga employer kung saan kapaki-pakinabang ang paggamit ng disposable na guwantes bilang
suplemento sa madalas na paghuhugas ng kamay o paggamit ng hand sanitizer; mga
halimbawa ay para sa mga manggagawa na nagsisiyasat sa iba para sa mga sintomas o
nangangasiwa ng mga karaniwang hinahawakan na aytem. CDPH 8/3/2020

●

Mai-install ang mga plastik na partisyon sa harap na lobby ng bawat site ng paaralan kung
kinakailangan.

Paglilinis at
Pagdidisimpekta

1/14/2021

Paglilinis at Pagdidisimpekta
Ayon sa Patnubay ng Kagawaran ng Pampublikong Kalusugan ng
California - 1/14/2021
Ang seksyon sa ibaba ay nagbibigay ng mga rekomendasyon para sa paglilinis at
pagdidisimpekta. Ang "paglilinis" ay nagsasangkot ng tubig at sabon o isang detergent, hindi
gumagamit ng mga ahente ng pagdidisimpekta, at makabuluhang nagpapababa ng mga
mikrobyo sa mga ibabaw at bumabawas ng mga nakakahawang panganib.

34

Ang "pagdidisimpekta" ay pumapatay ng mga mikrobyo sa mga ibabaw gamit ang mga
tukoy na ahente (tingnan sa ibaba para sa mga naaprubahan para magamit). Kung natukoy
ang isang kaso, ang mga puwang kung saan ginugol ng kaso ang isang malaking
proporsyon ng kanilang oras (hal., Silid-aralan, o tanggapan ng administrator kung isang
administrator) ay dapat na madisimpekta. Ang madalas na pagdidisimpekta ay maaaring
magdulot ng panganib sa kalusugan sa mga bata at mag-aaral dahil sa malakas na kemikal
na madalas na ginagamit at sa gayon ay hindi inirerekomenda sa setting ng paaralan
maliban kung may isang kaso na natukoy.

●

Dapat linisin ng mga tauhan ang mga ibabaw na madalas na hinawakan sa paaralan at sa mga
bus ng paaralan araw-araw.

●

Ang mga bus ay dapat na malinis nang malinis araw-araw at pagkatapos ng pagdadala ng
sinumang indibidwal na nagpapakita ng mga sintomas ng COVID-19. Ang mga driver ay dapat
bigyan ng mga materyales sa paglilinis, kabilang ngunit hindi limitado sa mga punasan at mga
disposable na guwantes, upang suportahan ang paglilinis ng mga madalas na hinawakan na
mga ibabaw sa araw.

●

Kasama sa mga madalas na hinawakan na mga ibabaw sa paaralan ang, ngunit hindi limitado
sa: Mga hawakan sa lababo. Mga nakabahaging hapag, mesa, o upuan.
Kung ang isang paaralan ay mayroong matatag na mga grupo ng umaga at hapon,
ang mga mesa at hapag ay isinasaalang-alang na ibinabahagi at dapat na linisin bago
dumating ang susunod na pangkat.
Mga mesa o upuan na hindi nangangailangang ng araw-araw na paglilinis kung
gagamitin lamang ng isang indibidwal sa araw na iyon.

●

Mga hawakan ng pintuan.

●

Ibinahaging teknolohiya at mga suplay

●

Kung ginamit, ang mga palaruan sa labas/natural na lugar ng paglalaro ay nangangailangan
lamang ng regular na pagpapanatili. Siguraduhing hugasan o linisin ng mga bata ang kanilang
mga kamay bago at pagkatapos gamitin ang mga puwang na ito. Kapag binibigyang diin ang
kalinisan sa kamay, ang paglilinis ng mga panlabas na istraktura na pag-play ay hindi
kinakailangan sa pagitan ng mga pangkat.

●

Kapag pumipili ng mga produktong pagdidisimpekta pagkatapos ng isang kaso ng COVID-19
sa loob ng paaralan ay nakilala (tingnan ang "Ano ang gagawin kung mayroong kaso ng
COVID-19 sa isang Paaralan"), gamitin ang mga naaprubahan para sa paggamit laban sa
COVID-19 sa Ahensya ng Proteksyon ng Kapaligiran (Environmental Protection Agency, EPA)
- inaprubahang listahan na "N" at sundin ang mga tagubilin sa produkto.

●

Itatakda ang mga istasyon ng paglilinis sa lahat ng mga silid-aralan, tanggapan, at mga lugar ng
palakasan.

●

Itatalaga ang mga oras ng paghuhugas/paglilinis ng kamay sa pang-araw-araw na iskedyul ng
paaralan.

●

Indibidwal na bote ng tubig ang gagamitin ng mga mag-aaral at kawani. Isasara ang mga
balon ng pag-inom.

●
●

Madidisimpekta gabi-gabi ang mga tanggapan.
Malilimitahan sa paggamit ng solong tao hangga't maaari ang lahat ng mga bagay at
kagamitan. Madidisimpekta ang lahat ng mga aytem sa pagitan ng mga paggamit bilang
maisasagawa.

●

Madidisimpekta ang mga nakabahaging kagamitan tulad ng computer sa pagitan ng
indibidwal na paggamit ng estudyante.

●

Sasanayin ang lahat ng mga tauhan sa mga kasanayan sa pagdidisimpekta at
magkakaroon ng pag-access sa mga ahente ng pagdidisimpekta.
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Mga
Kasanay
an sa
Kalinisan

Mga Kasanayan sa Kalinisan
●

Panatilihin ng lahat ng mga tao ang hindi bababa sa anim na talampakan na distansya (social
distancing) bilang maisasagawa.

●

Bibigyan ang lahat ng mga kawani, estudyante, at magulang ng impormasyon tungkol sa
wastong mga pamamaraan sa kalinisan na nauugnay sa transmisyon ng COVID-19, kabilang
ang:
○ Regular na paghuhugas ng kamay
○ Pagtakip sa mga bigbig kapag umuubo o bumabahin
○ Pagsusuot ng mga pantakip ng mukha
○ Social distancing nang hindi bababa sa anim na talampakan
○ Hindi paghawak ng mga mukha at mata

●

Maghuhugas o magsa-sanitize ng mga kamay ang mga estudyante at kawani sa pagpasok sa silidaralan.

●

Ipapaskil sa buong silid-aralan at mga site ng paaralan ang mga paalala ng mga
pamamaraan sa kalinisan.

●

Itatalaga ang mga oras ng paghuhugas/paglilinis ng kamay sa pang-araw-araw na iskedyul ng
paaralan.

●

Gagamit ang mga estudyante at kawani ng kanilang sariling mga indibidwal na suplay (lapis,
papel, calculator, krayola, atbp.) at iiwasan na magbahagi.

●

Hindi ibabahagi ang pagkain at inumin.

●

Indibidwal na bote ng tubig ang gagamitin ng mga mag-aaral at kawani. Isasara ang mga
balon ng pag-inom.
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Plano na Tugunan
ang Positibong mga
Resulta sa Pagsubok
ng COVID-19 ng
Mga Estudyante o
Kawani AT para sa
kung kailan
Nagpapakita ang
mga Estudyante ng
mga Sintomas sa
Paaralan

Pagtugon sa Positibo na Mga Resulta sa Pagsubok
●

Makikipagtulungan ang CJUSD sa Health Department ng Sacramento County upang
subaybayan ang mga indibidwal na nasuring positibo sa COVID-19 at ipatupad ang
naaangkop na pagsubaybay sa pakikipag-ugnay. Gagawin kasama ng
departamento ng kalusugan ng County ang mga pagpapasya na magquarantine ng mga indibidwal o grupo ng mga estudyante.

●

Patnubay sa Quarantine 12/16/2020

●

Mga Senaryo at Patnubay mula sa Departamento ng Kalusugan
ng Sacramento County

1/14/2021

CDPH 1/21/2021

1

Mag-aaraal o Kawani na may:

Aksyon

Komunikasyon sa
komunidad ng
paaralan

Mga sintomas ng COVID-19
(hal., Lagnat, ubo, pagkawala
ng lasa o amoy, nahihirapang
huminga) Pagsusuri ng
sintomas: ayon sa CDC Sintomas
ng COVID-19.

• Pauwiin kung nasa paaralan.

Walang aksyon na
kinakailangan.

• Irekumenda ang pagsusuri (Kung
positibo, tingnan ang # 3, kung
negatibo, tingnan ang # 4).

• Ang paaralan/silid-aralan ay
mananatiling bukas.
2

Malapit na contact (†) na may
kumpirmadong kaso ng COVID19.

• Pauwiin kung nasa paaralan.
• Ibukod mula sa paaralan sa loob
ng 10 araw mula sa huling
pagkakalantad, ayon sa mga
rekomendasyon sa quarantine ng
CDPH.

Isaalang-alang ang abiso sa
komunidad ng paaralan ng
isang kilalang
pagkakalantad. Walang
kinakailangang aksyon kung
hindi nangyari ang
pagkakalantad sa setting ng
paaralan.

• Irekumenda ang pagsusuri sa 5-7

araw mula sa huling pagkakalantad
(ngunit hindi paikliin ang 10-araw na
pagbubukod kung negatibo).

• Ang paaralan/silid-aralan ay
mananatiling bukas.
3

• Abisuhan ang Lokal na

Kumpirmadong kaso ng
impeksyon ng COVID-19.

Kagawaran ng Kalusugan
(Local Health Department,
LHD).

• Ibukod mula sa paaralan sa loob ng

10 araw mula sa petsa ng pagsisimula
ng sintomas o, kung walang sintomas,
sa loob ng 10 araw mula sa petsa ng
pagkolekta ng ispesimen.
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• Abiso sa komunidad ng

paaralan ng isang kilalang
kaso.

• Ang pag-abiso sa mga
taong may potensyal na
pagkakalantad kung ang
kaso ay naroroon sa
paaralan habang
nakakahawa

• Tukuyin ang mga contact sa paaralan

(†), ipaalam sa LHD ang mga nakilalang
contact, at ibukod ang mga contact
(maaaring ang buong matatag na grupo
(††)) mula sa paaralan sa loob ng 10
araw pagkatapos ng huling petsa na
ang kaso ay naroroon sa paaralan
habang nakakahawa.

4

Ang mga taong nagpapakilala
ay negatibo o isang
tagapagbigay ng
pangangalagang pangkalusugan
ay nagbigay ng dokumentasyon
na ang mga sintomas ay tipikal
ng kanilang pinagbabatayan na
malalang kondisyon.

• Maaaring bumalik sa paaralan

pagkatapos ng 24 oras na walang
paglala ng lagnat at ang mga sintomas
ay nagsimulang bumuti.

Isaalang-alang ang abiso sa
komunidad ng paaralan
kung may paunang
kamalayan sa pagsusuri.

• Ang paaralan/silid-aralan ay
mananatiling bukas.

(†) Ang isang contact ay tinukoy bilang isang tao na nasa loob ng 6 na paa mula sa isang kaso nang
higit sa 15 minuto na pinagsama-sama sa loob ng isang 24 na oras na panahon, hindi alintana ang
mga pantakip sa mukha. Sa ilang mga sitwasyon sa paaralan, maaaring mahirap tukuyin kung
nakatutugon ang mga indibidwal sa pamantayan at lahat ng matatag na grupo, silid-aralan, o iba
pang grupo ay maaaring kailangang ikunsiderang nalantad, lalo na kung ang mga tao ay
magkakasamang nanatili sa labas.
(††) Tingnan ang Patnubay sa Matatag na Grupo para sa kahulugan ng isang matatag na grupo. Sa
ilang mga sitwasyon, (hal., Kung ginagamit ang mga tsart sa pag-upo, ang pantakip ng mukha ay
mahusay na sinusunod, at ang mga guro o kawani ay napansin ang mga mag-aaral nang buong
araw), ang pag-contact sa pagsubaybay at pagsisiyasat ay maaaring matukoy nang mas tiyak kung
ang bawat matatag na miyembro ng grupo ay nalantad. Sa sitwasyong ito, ang mga hindi malapit na
contact ay maaaring magpatuloy sa personal na pag-aaral.

●

PATNUBAY PARA SA KUNG KAILAN DAPAT PUMASOK SA TRABAHO ANG MGA
EMPLEYADO SA PANAHON NG PANDEMYANG COVID-19

Ano ang gagawin kung mayroong isang Kumpirmado o
Pinaghihinalaang Kaso ng COVID-19 sa isang Paaralan

●

●

Ipapadala sa itinalagang silid ng pagbubukod sa kalusugan ang sinumang estudyante o
kawani na nagpapakita ng mga sintomas ng COVID-19. Tatawagan ang mga magulang
o tagapag-alaga upang kunin ang mga estudyante sa lalong madaling panahon.
Madidisimpekta ang mga silid sa pagbubukod pagkatapos ng bawat indibidwal na
paggamit.

●

Gagawin sa publiko ang komunikasyon ng mga kaso ng COVID-19 ayon sa mga
alituntunin ng estado at pederal na FERPA/HIPPA.

Ang mga miyembro ng kawani at mag-aaral na nagpositibo para sa COVID-19 ay hindi
babalik sa paaralan hanggang sa matugunan nila ang pamantayan ng CDPH na ihinto ang
paghihiwalay sa bahay,
○ Hindi bababa sa 24 na oras ang lumipas mula sa paglutas ng lagnat nang hindi
gumagamit ng mga gamot na nakakabawas ng lagnat; at

○

Ang iba pang mga sintomas ay bumuti; at

○

Mayroon silang negatibong pagsusuri para sa SARS-CoV-2, O isang tagapagbigay
ng pangangalagang pangkalusugan ay nagbigay ng dokumentasyon na ang mga
sintomas ay tipikal ng kanilang pinagbabatayan na malalang kondisyon (hal., Mga
alerdyi o hika) O ang isang tagapagbigay ng pangangalaga ng kalusugan ay
mayroong
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nakumpirma ang isang kahalili na pinangalanang diagnosis (hal., Streptococcal
pharyngitis, Coxsackie virus), O hindi bababa sa 10 araw ang lumipas mula nang
magsimula ang sintomas.

●

Patnubay ng CDPH 8/3/2020 - Kapag ang estudyante, guro, o miyembro ng kawani ay positibo
sa COVID-19 at nalantad ang iba sa paaralan, sumangguni sa Framework ng CDPH para sa
mga Paaralang K-12, at ipatupad ang mga sumusunod na hakbang:
● Sa pagkonsulta sa lokal na departamento ng kalusugan sa publiko, dapat na matiyak ng
naaangkop na opisyal ng paaralan ang paglilinis at quarantine ng mga nalantad na tao
at kung ginagarantiyahan ang anumang karagdagang interbensyon, kabilang ang haba
ng oras na kinakailangan, batay sa antas ng peligro sa loob ng tiyak na pamayanan na
tinutukoy ng lokal opisyal sa kalusugan ng publiko.
● Isara ang silid-aralan o tanggapan kung saan nakabase ang pasyente at huwag gamitin
ang mga lugar na ito hanggang matapos ang paglilinis at pagdidisimpekta. Maghintay
ng hindi bababa sa 24 na oras bago maglinis at magdisimpekta. Kung hindi magagawa
ang 24 na oras, maghintay ng hindi bababa sa dalawang oras at mas matagal hangga't
maaari.
● Maaaring kailanganin din na linisin at madisimpekta ang mga karagdagang lugar ng
paaralan na binisita ng positibo sa COVID-19 na indibidwal.
● Ipapatupad ang mga plano sa komunikasyon para sa pagkakalantad sa paaralan at
mga potensyal na mga pagsasara ng paaralan kasama ang pag-abot sa mga
estudyante, magulang, guro, kawani, at ang pamayanan.
● Magsama ng impormasyon para sa kawani tungkol sa mga batas sa paggawa,
impormasyon tungkol sa Seguro sa Inkapasidad, Bayad na Pagliban ng Pamilya, at
Seguro sa Kawalan ng Trabaho, na naaangkop sa mga paaralan. Tingnan ang
karagdagang impormasyon tungkol sa mga programa ng gobyerno na sumusuporta sa
pagliban dahil sa sakit at kompensasyon ng manggagawa para sa COVID-19, kasama
na ang mga karapatan sa pagliban dahil sa sakit ng manggagawa sa ilalim ng Familya
First Coronavirus Response Act at mga karapatan ng empleyado sa mga benepisyo sa
kompensasyon ng mga manggagawa at pagpapalagay ng kaugnayan ng trabaho ng
COVID-19 alinsunod sa Executive Order N-62-20 ng Gobernador, habang may bisa ang
Utos na iyon.
● Magbigay ng patnubay sa mga magulang, guro, at kawani, na pinapaalala sa
kanila ang kahalagahan ng mga panukalang physical distancing sa pamayanan
habang sarado ang paaralan, kabilang ang pagpapahina ng loob ng mga
estudyante o kawani mula sa pagtitipon sa kahit saan.
● Panatilihin ang regular na komunikasyon sa lokal na departamento sa kalusugan ng
publiko.

●

Mapapanatili hangga't maaari ang anim na talampakan na distansya sa pagitan ng mga
indibidwal. Kasama rito ang pagitan ng mga mesa at talahanayan.

●

Nakaharap sa parehong direksyon ang lahat ng mga mesa at talahanayan ng estudyante.

●

Itatalaga lamang ang gawain ng pangkat kapag maaaring mapanatili ang anim na talampakan ng
paghihiwalay.

●

Indibidwal na bote ng tubig ang gagamitin ng mga mag-aaral at kawani. Isasara ang mga
balon ng pag-inom.

●

Isasara ang mga locker room.

Pagsasaayos
ng Silidaralan

Mga Pagsasaayos ng Silid-aralan
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Mga Pasilyo at
Karaniwang
Mga Lugar,
Mga Panahon
ng Pagpasa sa
Sekondaryong
Antas

Kinokontrol na Pagkilos sa Campus
●

Magpapanatili ang mga estudyante at kawani ng anim na talampakang paghihiwalay sa mga
pasilyo, kabilang ang habang nasa mga linya na maisasagawa.

●

Pupunta kaagad ang mga estudyante sa kanilang susunod na klase sa mga oras ng
pagdaan sa pangalawang antas.

●

Susundan ng mga Estudyante at Kawani ang nakapaskil na signage upang lumipat sa
buong campus at mga pasilyo.

●

Walang pagtitipon sa mga pasilyo o mga karaniwang lugar.

●

Pupunta kaagad ang mga estudyante sa kanilang susunod na klase sa mga oras ng
pagdaan sa pangalawang antas.

●

Indibidwal na bote ng tubig ang gagamitin ng mga mag-aaral at kawani. Isasara ang mga
balon ng pag-inom.

Pinaghihigpi
tan sa
Mahalagang
Tauhan ang
mga Bisita

Mga Bisita

Pinapayagan
●

Mga Labas na Ahensya = Mga tagapayo, mga opisyal ng probasyon, mga tagapagpatupad ng
batas, bumbero/EMS, mga manggagawa sa lipunan, mga opisyal ng CPS.

●

Mga nagre-recruit ng militar - Pinapayagan bago o pagkatapos ng oras ng pag-aaral sa
mga itinalagang lugar na kinakailangan ang mga patnubay sa social distancing.

●

Tulong na pagtuturo sa EL Homework - Pinapayagan lamang sa virtual online na ayos upang
malimitahan ang potensyal na cross-contamination ng mga site ng paaralan.

●

Mga magulang para sa IEP, 504, SST, o iba pang kinakailangang pagpupulong.

●

Mga kontratista na nagtatrabaho kasama ang mga estudyante (Maxim, Jabbergym) o
nagtatrabaho sa mga pasilidad.

●

Mga Guro sa Estudyante
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Hindi Pinapayagan
●

Mga boluntaryo - hindi piapayagan

●

Mga panauhing tagapagsalita - hindi pinapayagan

●

Mga pagmamasid sa silid-aralan ng mga magulang o mga inaasahang guro - hindi pinapayagan

●

Mga inaasahang pamamasyal na pag-aaral ng estudynate/pamilya - Hindi pinapayagan kapag
naroroon ang mga estudyante.

●

Hindi-CJUSD na mga Tagaturong Kawani - Hindi pinapayagan.

●

Mga maglalako/kinatawan sa labas - Hindi pinapayagan.

Walang
Pagrekord ng
Mga Klase,
Pagpupulong
, o Sesyon.

HINDI mairerekord ang mga virtual na klase o pagpupulong kasama ng mga estudyante.

Mga Preschool

Ayos ng Virtual na Pag-aaral

Transisyunal
na
Kindergarten

Virtual na Ayos ng Pag-aaral sa mga guro at hanggang sa 60 minuto ng live na pagtuturo at
independiyenteng gawain na itinalaga ng guro

Mga
Paaralang
Elementary
a

Maaaring maitala LAMANG ang mga sesyon ng teletherapy o pagpupulong para sa diskurso, OT, PT, o
mga pagpupulong ng IEP kung may paunang nakasulat na pahintulot ng lahat ng mga partido sa
sesyon/pagpupulong. Dapat makuha ng magulang ang nakasulat na pahintulot para sa isang menor de
edad na anak.

Iskedyul sa Site ng Elementarya
Pangunahing Pokus sa Pagtuturo - Pagbasa, Pagsulat, Matematika
Pangalawang Pokus ng Pagtuturo - Agham, Araling Panlipunan, at Edukasyong Pisikal
Kindergarten
180 minuto ng pagtuturo at mga gawain Lunes hanggang Biyernes kasama ang:
Mga Aktibidad sa Live na Pagtuturo sa Online at Pakikipag-ugnay
Makakatanggap ang lahat ng mga estudyante ng hindi bababa sa 60 minuto,
sa isa o higit pang mga pag-upo, ng online na pagtuturo/pakikipag-ugnayan
araw-araw na sumasaklaw sa lahat ng mga asignatura. Kasama sa oras na ito
ang hindi bababa sa isang aktibidad na panlipunan/emosyonal.
Independiyenteng Gawain ng Mag-aaral - Itinalaga ng guro - 120 minuto

●
●
●

Pagbasa, pagsusulat, matematika, araling panlipunan, agham, at
pisikal na edukasyon
Nagbibigay ang guro ng nakabatay sa pakete at online na mga
takdang-aralin/aktibidad, na ipapasa kasama ng mga tanghalian.
Mga pagtatasa

●

Isang oras ng online na mga oras sa tanggapan kasama ang mga guro at iba pang kawani
bawat araw upang magbigay ng 1:1 at/o tulong sa maliit na pangkat. Para ito sa mga dropin na pagpupulong at hindi kinakailangan ng mga estudyante.

●

Gagawin ang bawat pagsisikap upang tugunan ang mga email at tawag sa telepono
ng magulang/estudyante sa loob ng isang araw ng negosyo.
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Baitang 1 - 3

230 minuto ng online na pagtuturo at mga independiyenteng takdang-aralin at mga aktibidad
bawat araw Lunes hanggang Biyernes kasama ang:
Mga Aktibidad sa Live na Pagtuturo sa Online at Pakikipag-ugnay
Makakatanggap ang lahat ng mga estudyante ng hindi bababa sa 60 minuto ng
online na pagtuturo/pakikipag-ugnay bawat araw, na sumasaklaw sa lahat ng mga
paksa ng asignatura. Kasama sa oras na ito ang hindi bababa sa isang aktibidad na
panlipunan/emosyonal.

Malayang Gawain ng Estudyante - Itinalaga ng guro

● Pagbasa at Pagsulat - 60 minuto
Baitang 1, 2: Pangunahing kasanayan sa pagbasa; pagtuturo at
pagsasanay ng pag-unawa/kasanayan sa pagsulat
Baitang 3: Ang kasanayan ng pag-unawa sa pagbasa, panuto sa pagsulat,
at kasanayan.
● Matematika - 60 Minuto
Gagawin ng mga estudyante ang nakatalagang independiyenteng mga
takdang-aralin sa matematika at mga aktibidad.
●

Agham, araling panlipunan, at edukasyong pisikal
pinagsama - 50 Minuto

●

Mga Pagtatasa - Kung kinakailangan

●

Gagawin ang bawat pagsisikap upang tugunan ang mga email at tawag sa telepono ng
magulang/estudyante sa loob ng isang araw ng negosyo.

●

60 minuto ng online na mga oras ng tanggapan kasama ang mga guro at iba pang kawani
bawat araw ay nagbibigay ng 1:1 at/o tulong sa maliit na pangkat. Para ito sa mga drop-in
na pagpupulong at hindi kinakailangan ng mga estudyante.

●

Hindi bababa sa 30 minuto ng oras ng interbensyon (RTI, rotasyon, Tier II) sa maliit na
pangkat o indibidwal na mga sesyon bilang karagdagan sa buong klase ng live na sesyon
at oras ng tanggapan, kung kinakailangan, upang suportahan ang pag-unlad ng
akademiko. 9/11/2020

Baitang 4 - 6
240 minuto ng pagtuturo at mga gawain bawat araw Lunes hanggang Biyernes kasama ang:

●

Mga Aktibidad sa Live na Pagtuturo sa Online at Pakikipag-ugnay

Makakatanggap ang lahat ng mga estudyante ng hindi bababa sa 60 minuto
ng online na pagtuturo/pakikipag-ugnay bawat araw, na sumasaklaw sa lahat
ng mga paksa ng asignatura. Kasama sa oras na ito ang hindi bababa sa isang
aktibidad na panlipunan/emosyonal.
Malayang Gawain ng Estudyante - Itinalaga ng guro

● Pagbasa at Pagsulat - 60 minuto
Baitang 1, 2: Pangunahing kasanayan sa pagbasa; pagtuturo at
pagsasanay ng pag-unawa/kasanayan sa pagsulat
Baitang 3: Ang kasanayan ng pag-unawa sa pagbasa, panuto sa pagsulat,
at kasanayan.
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● Matematika - 60 Minuto
Gagawin ng mga estudyante ang nakatalagang independiyenteng mga
takdang-aralin sa matematika at mga aktibidad.
●

Agham, araling panlipunan, at edukasyong pisikal
pinagsama - 60 Minuto

●

Mga Pagtatasa - Kung kinakailangan

●

Gagawin ang bawat pagsisikap upang tugunan ang mga email at tawag sa telepono ng
magulang/estudyante sa loob ng isang araw ng negosyo.

●

60 minuto ng online na mga oras ng tanggapan kasama ang mga guro at iba pang kawani
bawat araw ay nagbibigay ng 1:1 at/o tulong sa maliit na pangkat. Para ito sa mga drop-in
na pagpupulong at hindi kinakailangan ng mga estudyante.

●

Hindi bababa sa 30 minuto ng oras ng interbensyon (RTI, rotasyon, Tier II) sa maliit na
pangkat o indibidwal na mga sesyon bilang karagdagan sa buong klase ng live na sesyon
at oras ng tanggapan, kung kinakailangan, upang suportahan ang pag-unlad ng
akademiko. 9/11/2020

Responsibilidad ng estudyante para sa pag-aaral = 240 minuto, kasama ang parehong live,
online na pagtuturo, at independyenteng oras ng gawain.
MGA GURO-Ang natitirang oras ng kontrata bawat araw na gagamitin para sa pagpaplano ng aralin,
pagmamarka, mga pagpupulong ng IEP/504/SST, maliit na pangkat o indibidwal na mga pagtatasa at/o
interbensyon, pagsagot sa mga email, iba pang katulad na mga tungkulin o responsibilidad, at mga
pagpupulong ayon sa paghuhusga ng pangasiwaan. 9/11/2020
PAGMAMARKA-Ina-update ng mga guro ang kanilang mga libro sa marka ng lingguhan upang mabigyan
ng kaalaman sa kasalukuyang mga marka ang mga estudyante at magulang.
Ang mga estudyanteng Transisyunal na Kindergarten-grade 6 ay makakatanggap ng marka patungo sa pagunlad ng pag-unawa sa natukoy ng Distrito na mga pamantayang lugar ng mahalaga na nilalaman:
3-Pag-unawa
2-Bahagyang Pag-unawa
1-Limitadong Pag-unawa
Magkakaroon ang mga mag-aaral ng maraming pagkakataon upang magamit ang puna ng guro upang
mapagbuti ang kanilang mga marka.
MGA PAMAMARAAN SA PAGTUTURO AT PLATFORM
Isasama ang mga materyales sa kurikulum at online na mga platform na matatagpuan sa
sumusunod na mga link: Naaprubahan ng Distrito na Mga Materyal at Platform ng Virtual
na Pag-aaral
Mga Markang Gabay na Mapagkukunan sa Elementarya K-2 3-5 6
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Gitnang
Paaralan ng
Wilson C. Riles

Pinakamababa na 240 minuto ng pagtuturo/takdang-aralin bawat araw Lunes hanggang
Biyernes kasama ang:
Nasa iskedyul ng A/B na bloke ang paaralan. Bubuuin ang Araw-A ng mga panahon na 1-3, at
bubuuin ang Araw-B ng mga panahon na 4-6. Makakatanggap ang lahat ng mga estudyante ng 30
minuto bawat araw ng online na live na pagtuturo sa Araw-A at Araw-B. Ilalathala ng paaralan ang
pang-araw-araw na iskedyul kasama ng mga oras ng bawat pagpupulong.
Inaasahan na lumahok ang mga mag-aaral sa live na pagpupulong ng klase sa online sa loob ng 30
minuto para sa bawat pagpupulong ng klase sa araw na iyon (A o Araw-B) at kumpletuhin ang 50
minuto ng independiyenteng gawain bawat araw para sa bawat klase na dinaluhan sa araw na iyon.
Pinakamababang pang-araw-araw na pangako sa oras ng estudyante = 240 minuto.

●

Maiiskedyul ang pang-araw-araw na 60 minutong online na oras ng tanggapan para sa 1:1 na
pagtuturo at pagtuturo/tulong sa maliit na pangkat. Para ito sa mga drop-in na pagpupulong at
hindi kinakailangan ng mga estudyante.

MGA GURO-Pangako sa online na oras ng guro para sa anim na panahon, A/B iskedyul ng bloke na
pagpupulong araw-araw = 2.5 oras bawat araw. Ang natitirang oras ng kontrata bawat araw na
gagamitin para sa pagpaplano ng aralin, pagmamarka, mga pagpupulong ng IEP/504/SST, maliit na
pangkat o indibidwal na mga pagtatasa, pagsagot sa mga email, iba pang mga katulad na tungkulin o
responsibilidad, at mga pagpupulong ayon sa paghuhusga ng pinuno ng departamento at
administrasyon.
PAGMAMARKA - Tradisyonal na Sistema ng Letra na Grado - A-F - Ina-update ng mga guro ang kanilang
mga libro sa marka ng lingguhan upang masabihan ang mga estudyante at magulang sa kasalukuyang
mga marka.
MGA PAMAMARAAN SA PAGTUTURO AT PLATFORM
Isasama ang mga materyales sa kurikulum at online na mga platform na matatagpuan sa
sumusunod na mga link: Naaprubahan ng Distrito na Mga Materyal at Platform ng Virtual
na Pag-aaral

Sentrong
Mataas na
Paaralan

Pinakamababa na 240 minuto ng pagtuturo/takdang-aralin bawat araw Lunes hanggang
Biyernes kasama ang:
Makakatanggap ang lahat ng mga mag-aaral ng 45 minuto ng mga live na online na pagpupulong bawat
araw sa bawat klase. Ilalathala ng paaralan ang pang-araw-araw na iskedyul kasama ng mga oras ng
bawat pagpupulong.
Inaasahan na lumahok ang mga estudyante sa live na pagpupulong ng klase sa online sa loob ng 45
minuto para sa bawat klase na naka-iskedyul sa araw na iyon (A o Araw-B) at kumpletuhin ang 35
minuto ng independiyenteng gawain bawat araw na nagkaroon ng online na pagpupulong sa araw na
iyon. Ang minimum na pangakong oras ng estudyante bawat araw ay 320 minuto para sa mga fulltime na estudyante.

●

Maiiskedyul ang pang-araw-araw na 60 minutong online na oras ng tanggapan para sa 1:1 na
pagtuturo at pagtuturo/tulong sa maliit na pangkat. Para ito sa mga drop-in na pagpupulong
at hindi kinakailangan ng mga estudyante.

MGA GURO-Pangakong oras sa online ng guro para sa walong panahon na A/B na iskedyul = 3.25 na
oras bawat araw. Ang natitirang oras ng kontrata bawat araw na gagamitin para sa pagpaplano ng aralin,
pagmamarka, mga pagpupulong ng IEP/504/SST, maliit na pangkat o indibidwal na mga pagtatasa,
pagsagot sa mga email, iba pang mga katulad na tungkulin o responsibilidad, at mga pagpupulong ayon
sa paghuhusga ng pinuno ng departamento at administrasyon.
PAGGAGRADO-Sentrong Mataas na Paaralan - Tradisyonal na Sistemang Marka na Letra - A-F
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Ina-update ng mga guro ang kanilang mga libro sa marka ng lingguhan upang ipaalam ang kasalukuyang
mga marka sa mga mag-aaral at magulang.
MGA PAMAMARAAN SA PAGTUTURO AT PLATFORM
Isasama ang mga materyales sa kurikulum at mga online platform na matatagpuan sa
sumusunod na link: Naaprubahan ng Distrito na Mga Materyal at Platform ng Virtual na
Pag-aaral

Mataas na
Paaralan ng
McClellan

Pinakamababa na 180 minuto ng pagtuturo/takdang-aralin bawat araw Lunes hanggang
Biyernes kasama ang:
Mga pagpupulong sa online bawat araw sa bawat klase sa loob ng 30 minuto. Magsasama ang oras
ng klase na ito ng oras para sa mga estudyante upang gumawa nang nakapag-iisa, na may suporta
ng guro. Ilalathala ng paaralan ang pang-araw-araw na iskedyul kasama ng mga oras ng bawat
pagpupulong.

●

Maiiskedyul ang pang-araw-araw na 45 minutong oras ng tanggapan ng guro sa online para
sa 1:1 na pagtuturo at pagtuturo/tulong sa maliit na pangkat. Para ito sa mga drop-in na
pagpupulong at hindi kinakailangan ng mga estudyante.

MGA GURO-Oras ng pangako ng guro sa online = 3.75 na oras bawat araw. Ang natitirang oras ng
kontrata bawat araw na gagamitin para sa pagpaplano ng aralin, pagmamarka, mga pagpupulong ng
IEP/504/SST, maliit na pangkat o indibidwal na mga pagtatasa, pagsagot sa mga email, iba pang mga
katulad na tungkulin o responsibilidad, at mga pagpupulong ayon sa paghuhusga ng administrasyon.
PAGMAMARKA-Ina-update ng mga guro ang kanilang mga libro sa marka ng lingguhan upang ipaalam
ang kasalukuyang mga marka sa mga estudyante at magulang.
Magtatalaga ang mga guro ng mga markang A, B, C, o Credit/No Credit. Scale
ng Pagmarka: A = 90-100%+
B = 80-89%
C = 70-79%
F o Credit/No Credit = 0-69% - Ginamit ang paghuhusga ng guro upang matukoy kung
makakatanggap ng kredito ang estudyante, batay sa pagsisikap, kalidad ng gawain, at iba pang mga
kadahilanan.
Independiyenteng
Programa ng Pagaaral

Title 1

Nag-aaral sa
Ingles na Mga
Serbisyo

Magpapatuloy na hindi nagbabago ang independiyenteng programa ng pag-aaral.

Gagamitin ang mga sumusunod na pagsasaalang-alang kapag virtual na nag-iiskedyul ng mga serbisyo:
● Magpapatuloy ang mga gurong Title I na sumuporta sa maliliit na pangkat ng mga estudyante
sa naka-target na mga kasanayan at makipagtulungan sa grade-level na mga guro para sa mga
nasa panganib (tier 2) na mga estudyante.

●

Gagamitin ng Title I na mga guro ang Google Classroom upang maghatid ng mga takdang
aralin, komunikasyon, at puna para sa mga estudyante.

●

Patuloy na makakatanggap ang mga Nag-aaral ng Ingles ng Pinagsama at Itinalagang ELD
na dalubhasang serbisyo.

●

Magpapatuloy ang mga nagtuturo ng ELD na magplano para sa Itinalagang tagubilin ng ELD
gamit ang mga materyales at kurikulum na pinagtibay ng distrito. Dapat na ipagpatuloy na
maging sanggunian ang mga pamantayan sa Pag-unlad ng Wikang Ingles ng California para
sa pagpaplano ng mga araling Pinagsama at Itinalaga.

Gagamitin ang mga sumusunod na pagsasaalang-alang kapag virtual na nag-iiskedyul ng mga serbisyo:

●

Makikipagpulong ang tagapagturo ng EL sa mga estudyante ng EL sa mga nakatalagang
klase sa antas ng gitna/mataas na paaralan ng isang beses bawat linggo. Sa mga paaralang
elementarya, ang guro ng EL ay makikipagkita sa mga pangkat na grade-level ng dalawang
beses sa bawat linggo.

●

Gagamit ng Google Classroom ang lahat ng nagtuturo ng Wikang Ingles (EL) upang maghatid ng
mga takdang aralin,
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komunikasyon, at puna para sa mga mag-aaral.

Mga
Serbisyong
Espesyal na
Edukasyon

●

Mga Patnubay para sa Espesyal na Edukasyon IEPs sa Panahon ng COVID-19 Mga
Pagsasara ng Paaralan at Virtual na Pag-aaral

Ibibigay ang lahat ng mga serbisyong espesyal na edukasyon sa teletherapy o virtual na ayos.
Lingguhang makikipag-ugnay sa mga estudyante sa kanilang mga caseload ang mga
tagapamahala ng kaso.
Maaaring kasama dito ang; pagsali sa pangkalahatang ed ng mga Google Classroom upang
makatulong na magbigay ng tuluyan at pagbabago sa mga estudyante, magtalaga ng mga arawaraw/lingguhang mga takdang-aralin ng mga estudyante sa pamamagitan ng sarili nilang Google
Classroom, pagkonekta sa mga estudyante sa pamamagitan ng mga tawag sa telepono, email, virtual,
o iba pang mga platform.
Para sa mga serbisyong Secondary Pull-Out, Monitor, at/o iba pang mga serbisyo na hindi nauugnay sa
isang partikular na klase ng espesyal na edukasyon o kurso na naka-enrol ang mga estudyante,
kakailanganing paglingkuran ng mga tagapamahala ng kaso ang mga iyon, at kailangang kumpletuhin ang
mga log ng serbisyo.
Magpapatuloy ang Special Ed na guro na magplano para sa at magbibigay ng mga serbisyo sa target na
mga layunin ng IEP.

PanlipunanEmosyonal na Mga
Suporta at Mga
Hotline sa Krisis

Link sa Panlipunan-Emosyonal na Mga Suporta at Mga Hotline sa Krisis
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