
•  Higjiena  dhe  distancimi  fizik  •  Udhëzimet  e  

shqyrtimit  •  Maskimi  dhe  ventilimi  i  përmirësuar  

•  Qasja  e  vizitorëve  dhe  aktivitetet  e  shkollës

•  Stacionet  e  dezinfektuesve  do  të  jenë  të  disponueshme  në  hyrje  të  çdo  kampusi.

KOMPONENTET  KRYESORE  TE  SRCSP

Shkollat  Joplin  e  kanë  rishikuar  dhe  rishikuar  SRCSP  shtatë  herë  që  nga  korriku  2020.  Versioni  më  i  fundit  

pasqyron  praktikën  tonë  aktuale  pasi  distrikti  ka  lundruar  në  Covid-19.

SANITARI

•  Infeksionet  Covid-19  •  

Mjedise  Mësimore  Lundruese

QËLLIMI  I  SRCSP  

Qëllimi  i  Planit  për  Kthim  të  Sigurt  në  Shkollat  Joplin  në  Instruksione  Personale  dhe  Vazhdimësi  të  Shërbimit  (SRCSP)  

është  të  përcaktojë  se  si  Shkollat  Joplin  do  të  sigurojnë  operacione  të  vazhdueshme  për  të  ruajtur  shëndetin  dhe  

sigurinë  e  studentëve  dhe  stafit.  SRCSP  do  të  rishikohet  çdo  gjashtë  muaj  dhe  do  të  rishikohet,  sipas  nevojës.  Procesi  

i  rishikimit  mund  të  përfshijë  konsultimin  me  studentët,  familjet,  të  gjitha  nivelet  e  stafit  të  distriktit  dhe  palët  e  

interesuara  që  përfaqësojnë  diversitetin  e  studentëve  të  Joplin  për  të  këshilluar  vendimin  përfundimtar  të  Bordit.

•  Udhëzime  për  student-atlet

o  Mbuloni  gojën  dhe  hundën  me  një  pecetë  kur  kolliteni  ose  teshtitni  o  Hidhini  faculetat  
e  përdorura  në  koshin  e  plehrave  o  Nëse  nuk  keni  faculetë,  kolliteni  ose  teshtini  në  

bërryl,  jo  duart  o  Lani  duart  menjëherë  pasi  të  fryni  hundën ,  kollitje  ose  teshtitje

o  Higjiena  e  duarve  vazhdon  të  jetë  një  veprim  kyç  i  përditshëm  për  të  luftuar  përhapjen  e  Covid-19.  

Pastrimi  i  duarve  me  sapun  dhe  ujë  për  të  paktën  20  sekonda  ose  përdorimi  i  dezinfektuesit  

me  të  paktën  60  për  qind  alkool  është  një  nga  hapat  më  të  rëndësishëm  për  të  shmangur  sëmundjen.  

•  Jini  të  sjellshëm  ndaj  të  tjerëve:

Shkollat  Joplin
KTHIMI  I  SIGURT  NË  UDHËZIM  PERSONA,  SHKALLA  VAZHDIM  I  PLANIT  TË  SHËRBIMIT  (SRCSP)

Rishikimi  i  fundit:  24  janar  2023
Rishikimi  i  shtatë

Origjinali:  30  korrik  2020
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•  Vetëm  ndenjëset  e  buta  të  blera  në  distrikt  do  të  lejohen  për  qëllime  sanitare.

•  Prindërit  gjithashtu  kanë  mundësinë  të  përdorin  portalin  e  telemjekësisë  në  shkollë  për  të

•  Mëngjesi  do  të  shërbehet  në  kafeteri,  në  klasë  ose  në  veçoritë  "Grab  and  Go"  bazuar  në  kampus.  Dreka  do  të  shërbehet  

në  kafene.  Studentëve  mund  t'u  kërkohet  të  ulen  në  grupe  për  strategjitë  e  menaxhimit  dhe  parandalimit  të  

sëmundjeve.

o  Ethe  ose  të  dridhura  

o  Kollë  o  Dhimbje  koke

•  Nxënësit  inkurajohen  të  mbajnë  shishe  uji.  Stacionet  e  shisheve  të  rimbushshme  sipër

Nëse  është  e  nevojshme  për  shkak  të  ndërprerjeve  afatgjata  të  mësimit  personal,  Shkollat  Joplin  do  të  vazhdojnë  të  

sigurojnë  nevojat  ushqimore  të  studentëve  siç  lejohet  nga  USDA.

o  Dhimbje  muskulore  

o  Nauze,  të  vjella  ose  diarre  o  Humbje  e  re  

e  shijes  ose  erës

shatërvanët  do  të  jenë  metoda  e  preferuar.  •  Stafi  i  

kujdestarisë  së  Shkollave  Joplin  do  të  dezinfektojë  zonat  me  prekje  me  përdorim  të  lartë  gjatë  gjithë  ditës.  •  Pas  

orarit  të  shkollës,  kujdestarët  do  të  përdorin  produkte  të  regjistruara  në  Listën  N  EPA  për  thellësi  të  rregullt

do  të  kërkohen  tabela  në  klasa  dhe  në  autobus.

shkollën  dhe/ose  klasën.

•  Për  të  parandaluar  grumbullimin  e  studentëve  në  korridore  ose  zona  të  përbashkëta,  ndërtesat  ka  të  ngjarë  të  hapen  

vetëm  30  minuta  para  orës  së  fillimit  për  të  siguruar  që  studentët  të  mund  të  mbikëqyren  në  hapësira  individuale  

sipas  nevojës.  Marrëveshjet  e  veçanta  për  hyrjen  në  ndërtesa  jashtë  orarit  të  rregullt  të  shkollës  (të  tilla  si  

mësimdhënie  ose  aktivitete  ekstra/bashkëkurrikulare)  do  të  rregullohen  nga  anëtarët  e  stafit  dhe  do  të  mbikëqyren  

në  përputhje  me  rrethanat.

•  Simptomat  e  përditësuara  të  shqyrtimit  dhe  lista  kontrolluese  e  ekspozimit:

DISTANCIMI  FIZIK

nxënësit.  Shikoni  infermieren  tuaj  të  shkollës  për  më  shumë  detaje.

•  Si  praktikë  e  mirë  për  menaxhimin  e  klasës  dhe  parandalimin  e  sëmundjeve,  ulja  në  klasë

•  Anëtarët  e  stafit  të  shkollës  duhet  të  kontrollojnë  vetë  në  shtëpi  dhe  të  qëndrojnë  në  shtëpi  nëse  janë  të  

sëmurë.  •  Studentët  mund  të  inspektohen  vizualisht  për  shenja  dhe  simptoma  të  sëmundjes  kur  hyjnë

UDHËZIMET  SCRENING

o  Rrjedhje  e  re  ose  kongjestion  o  Frymëmarrje  

ose  vështirësi  në  frymëmarrje  o  Dhimbje  fyti

pastrimi.

•  Prindërit  duhet  të  kontrollojnë  fëmijët  në  shtëpi  përpara  se  fëmijët  të  vijnë  në  shkollë.  Nxënësit  me  simptoma  duhet  të  

qëndrojnë  në  shtëpi  dhe  prindërit  duhet  të  konsultohen  me  ofruesit  e  tyre  të  kujdesit  shëndetësor.

•  Nëse  jeni  të  sëmurë,  qëndroni  në  shtëpi.
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o  Njësitë  e  vjetra  BAS  do  të  përditësohen  për  të  ndihmuar  distriktin  të  funksionojë  në  mënyrë  më  efikase,  të  

monitorojë  IAQ,  të  mbledhë  të  dhëna  për  konsumin  e  energjisë  dhe  analitikën  ose  të  lejojë  efiçencën  e  

planifikimit.

o  Sistemet  e  përditësuara  do  të  përfshijnë  njësitë  më  të  reja  të  Trane  SC+  si  dhe  shtimin  e  pikave  

shtesë  të  të  dhënave  për  temperaturën,  lagështinë,  CO2,  etj.  o  Ky  grumbullim  i  të  dhënave  do  të  

përdoret  për  të  rregulluar  pajisjet,  për  të  riparuar  proceset  që  nuk  funksionojnë  siç  duhet  dhe  për  të  rritur  

efikasitetin.

por  mbajtja  e  maskave  në  objektet  shkollore  nuk  do  të  jetë  e  detyrueshme.

TRANSPORTI

UDHËZIMET  STUDENT-ATLET

•  Prindërit  dhe  vizitorët  në  ndërtesat  e  Shkollave  Joplin  mund  të  mbajnë  vullnetarisht  një  maskë,  por  nuk  do

•  Drejtuesit  e  mjeteve  do  të  sigurojnë  që  një  dritare  e  pasme,  një  çati  dhe  dritarja  e  shoferit  të  mbeten  të  hapura  për  të  

krijuar  një  rrjedhë  të  vazhdueshme  ajri  përmes  autobusëve,  siç  e  lejon  moti.  •  Maskat  mund  të  vishen  vullnetarisht  

nga  studentët  dhe  stafi  në  transportin  e  Shkollave  Joplin,  por  mbajtja  e  maskave  në  transportin  e  Shkollave  Joplin  nuk  

do  të  jetë  e  detyrueshme.

AKSESIMI  I  VIZITORËVE  DHE  AKTIVITETET  SHKOLLORE

kërkohet  ta  bëjë  këtë.

AVENTILIM  I  PËRMIRËSUAR

•  Shkollat  Joplin  do  të  vazhdojnë  të  përdorin  filtra  ajri  të  vlerësuar  me  MERV  për  të  përmirësuar  cilësinë  e  ajrit

•  Vizitorëve  do  t'u  kërkohet  të  hyjnë  nga  hyrja  kryesore  dhe  të  respektojnë  protokollet  e  sigurisë  së  Shkollave  Joplin  

për  kontrollimin  dhe  gjurmimin  e  mysafirëve  në  ndërtesat  e  distriktit.  •  Një  lidhje  pararegjistrimi  do  t'u  dërgohet  

paraprakisht  prindërve  që  dëshirojnë  të  ndjekin  shkollën  e  madhe

ngjarjet  që  ndodhin  gjatë  ditës  së  rregullt  të  shkollës.

në  mbarë  rrethin.

•  Vizitorët  që  nuk  regjistrohen  paraprakisht  me  lidhjen  e  ofruar  nga  shkolla  për  ngjarje  të  mëdha  shkollore  (p.sh.  

festa  në  klasë)  duhet  të  sjellin  ID-në  e  tyre  me  foto  dhe  të  presin  që  të  kontrollohen  përpara  se  të  lejohet  hyrja  

në  ngjarje.

•  Shkollat  Joplin  kryen  një  studim  për  cilësinë  e  ajrit  të  brendshëm  (IAQ)  për  çdo  kampus.  Nga  ai  studim,  janë  bërë  

rekomandime  për  një  qasje  me  shumë  hapa  për  të  përmirësuar  cilësinë  e  ajrit  gjatë  disa  viteve.  Hapi  i  parë  në  

proces  është  të  siguroheni  që  sistemet  e  automatizimit  të  ndërtesave  (BAS)  për  sistemet  HVAC  janë  të  përditësuara.

•  Këto  kufizime  do  të  zbatohen  gjatë  ditës  së  shkollës,  por  mund  të  ndryshojnë  disi  për  aktivitetet  e  mbrëmjes,  të  cilat  

janë  fakultative  për  t'u  ndjekur.  •  Mbledhjet  brenda  shkollës  si  kuvende,  mitingje,  valle,  festa  elementare,  etj.

mund  të  mbahet.

MASKIMI

•  Maskat  mund  të  vishen  vullnetarisht  nga  studentët  dhe  stafi  në  ndërtesat  e  Shkollave  Joplin,
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o  Nëse  vazhdojnë  të  kenë  temperaturë  ose  simptoma  të  tjera  që  nuk  janë  përmirësuar  pas  5  ditëve  të  izolimit,  

ata  duhet  të  presin  përfundimin  e  izolimit  derisa  të  jenë  pa  temperaturë  për  24  orë  pa  përdorimin  e  

medikamenteve  për  uljen  e  temperaturës  dhe  simptomat  e  tjera  të  tyre  janë  përmirësuar. .  Ata  duhet  të  

kontaktojnë  ofruesin  e  tyre  të  kujdesit  shëndetësor  me  pyetje.  •  Shkollat  Joplin  do  të  vazhdojnë  të  ofrojnë  

testime  për  COVID-19  për  stafin  simptomatik  siç  janë  testet

në  dispozicion.

•  Shkollat  Joplin  inkurajojnë  stafin  që  të  konsultohet  me  ofruesin  e  tyre  të  kujdesit  shëndetësor  vendas  në  lidhje  me

INFEKSIONET  COVID-19

•  Nxënësit  ose  stafi  që  shfaqin  simptoma  të  COVID-19  ndërsa  janë  në  shkollë  do  të  zhvendosen  në  një  zonë  të  caktuar  

të  sëmurë  brenda  ndërtesës  së  shkollës  për  të  minimizuar  kontaktin  me  të  tjerët  derisa  të  shkojnë  në  shtëpi.

vaksinimi.

•  Të  gjithë  individët  inkurajohen  të  ndihmojnë  në  zbutjen  e  COVID-19.  •  Nëse  

jeni  të  sëmurë,  qëndroni  në  shtëpi!

•  Nëse  gjurmimi  i  kontakteve  bëhet  i  domosdoshëm,  Shkollat  Joplin  do  të  iniciojnë  një  procedurë  me

udhëzime  nga  zyrtarët  shëndetësorë.

•  Personat  që  kanë  COVID-19  dhe  kanë  ose  kanë  pasur  simptoma  duhet  të  izolohen  për  të  paktën  5  ditë.

MJEDISI  TË  TË  MËSUARIT  TË  LIDHURIMIT

•  Covid-19  ka  lejuar  shkollat  rreth  shtetit  dhe  kombit  tonë  të  mendojnë  ndryshe  për  mësimin  gjatë  mungesave  me  

ndërprerje  dhe  afatgjata,  duke  përfshirë  miratimin  e  politikave  të  Metodave  Alternative  të  Mësimit  (AMI).  Shkollat  

Joplin  kanë  krijuar  një  tre  nivele

Për  të  llogaritur  periudhën  5-ditore  të  izolimit,  dita  0  është  dita  e  parë  e  simptomave.  Dita  1  është  dita  e  parë  e  

plotë  pas  shfaqjes  së  simptomave.

o  Ata  mund  t'i  japin  fund  izolimit  pas  5  ditësh  të  plota  nëse  janë  pa  temperaturë  për  24  orë  pa  përdorimin  e  

medikamenteve  për  uljen  e  temperaturës  dhe  simptomat  e  tjera  janë  përmirësuar  (humbja  e  shijes  dhe  

nuhatjes  mund  të  vazhdojë  për  javë  ose  muaj  pas  shërimit  dhe  nuk  ka  nevojë  të  vonojë  fundi  i  izolimit).

Sfondi:  MSHSAA  ka  shfuqizuar  së  fundi  të  gjitha  kërkesat/udhëzimet  për  COVID-19,  duke  përfshirë  Protokollin  e  

Kthimit  në  Play  për  COVID-19.  Politikat  dhe  procedurat  se  si  të  trajtohet  COVID-19,  pasi  lidhet  me  sportet  dhe  aktivitetet  

e  MSHSAA,  tashmë  janë  plotësisht  një  vendim  i  bordit  të  shkollës  lokale.

Për  sigurinë  e  nxënësve  tanë  sportistë,  Departamenti  i  Atletikës  i  Shkollave  Joplin  beson  se  ne  duhet  të  vazhdojmë  të  

kemi  një  sistem  për  të  siguruar  që  nxënësit-atletët  që  rezultojnë  pozitivë  për  COVID-19  të  jenë  të  aftë  për  t'u  kthyer  në  

aktivitetin  normal.  •  Çdo  student-atlet  që  rezulton  pozitiv  për  COVID-19  duhet  të  izolohet  menjëherë  sipas  udhëzimeve  të  

Shkollave  Joplin  për  të  gjithë  studentët.  Pas  përfundimit  të  periudhës  së  rekomanduar  të  izolimit,  nxënësit-atletët  

mund  t'i  kthehen  aktivitetit  normal  atletik  duke:  o  A)  Sigurimin  e  një  shënimi  nga  një  mjek  që  pastron  studentin-

atlet  për  aktivitet  normal  atletik  (p.sh.  vizitë  te  mjeku,  vizitë  telemjekësisë  në  shkollë  me  pëlqimin  e  prindërve,  

etj. .).  o  B)  Plotësimi  i  formularit  MSHSAA  për  Kthim  në  lojë  për  COVID-19  nën  drejtimin  e  një  trajneri  dhe  trajneri  

atletik  të  shkollës.
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o  Stafit  do  t'i  ofrohen  mundësi  për  trajnime  për  shëndetin  mendor,  të  kryer  nga  Departamenti  i  

Arsimit  Fillor  dhe  të  Mesëm  në  Misuri  (DESE).  o  Në  vitin  shkollor  2022-2023  do  të  shtohen  

këshilltarë  të  tjerë  shkollorë.  o  Shkollat  Joplin  do  të  vazhdojnë  të  bashkëpunojnë  me  agjencitë  

lokale  të  shëndetit  mendor  për  të

qasja  për  navigimin  e  mjediseve  mësimore  (shih  faqet  vijuese),  e  cila  përfshin  pritjet  për  deri  në  36  

orë  AMI  dhe  mbyllje  të  mundshme  afatgjata.

o  BCBA  do  të  jetë  gjithashtu  në  dispozicion  për  të  ofruar  mbështetje  të  integruar  në  klasë

dhe  504  plane.  Formulari  G  IEP  do  të  shërbejë  si  një  plan  për  ndërprerje.

o  Pretendimi  i  pjesëmarrjes  për  mungesat  me  ndërprerje  dhe  afatgjata  do  të  ndjekë  udhëzimet  

e  raportimit  siç  përshkruhet  nga  Departamenti  i  Arsimit  Fillor  dhe  i  Mesëm  i  Misurit  (DESE).  

•  Këshilltarët  shkollorë,  punonjësit  socialë,  ofruesit  e  kualifikuar  të  shëndetit  mendor,  

psikologët  e  shkollës,  infermierët,  mësuesit  dhe  administratorët  do  të  promovojnë  shëndetin  mendor  

pozitiv  duke  edukuar  stafin,  prindërit  dhe  studentët  rreth  simptomave  dhe  ndihmës  për  problemet  e  

shëndetit  mendor,  kompetencën  sociale  dhe  emocionale,  dhe  elasticiteti.

ofrojnë  mbështetje  për  studentët  dhe  stafin  në  

nevojë.  •  Distrikti  do  të  sigurojë  një  mjedis  shkollor  pozitiv  e  të  sigurt  dhe  do  të  mësojë  e  përforcojë  

sjelljet  pozitive  dhe  vendimmarrjen.  Ekipet  e  zgjidhjes  së  problemeve  me  bazë  në  shkollë  do  të  

përdoren  për  të  identifikuar  herët  nxënësit  në  vështirësi,  në  mënyrë  që  të  zhvillohet  dhe  zbatohet  

një  plan  ndërhyrjeje.  o  Këto  ekipe  përbëhen  nga  personeli  i  shkollës  (p.sh.  mësuesi,  drejtori,  

këshilltari,  etj.)  për  të  identifikuar  mangësitë  akademike  dhe/ose  të  sjelljes  bazuar  në  të  dhëna  

dhe  për  të  krijuar  një  ndërhyrje  për  të  mbyllur  boshllëqet  për  nxënësit.  o  Një  analist  i  sjelljes  

i  certifikuar  nga  Bordi  (BCBA)  do  të  jetë  i  disponueshëm  për  të  mbështetur  stafin  se  si  të  

adresojnë  nevojat  social-emocionale  të  studentëve.  BCBA,  së  bashku  me  edukatorët  e  trajnuar  

nga  një  ekip  i  krijuar  i  sjelljes  së  distriktit,  mund  të  ndihmojnë  në  modifikimin  e  sjelljes  për  

studentët  në  nevojë.

mësues/nxënës  në  nevojë.  •  

Akomodimi  i  përshtatshëm  për  fëmijët  me  aftësi  të  kufizuara  do  të  sigurohet  përmes  IEP
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