
Trường  Joplin

Sửa  đổi  lần  thứ  bảy

Bản  gốc:  ngày  30  tháng  7  năm  2020

Sửa  đổi  mới  nhất:  ngày  24  tháng  1  năm  2023

QUAY  LẠI  AN  TOÀN  ĐỂ  ĐƯỢC  HƯỚNG  DẪN  TRỰC  TIẾP  QUẢNG  CÁO  TIẾP  TỤC  KẾ  HOẠCH  DỊCH  VỤ  (SRCSP)

•  Nhiễm  trùng  Covid-19  •  

Điều  hướng  môi  trường  học  tập

MỤC  ĐÍCH  CỦA  SRCSP  Mục  

đích  của  Kế  hoạch  trở  lại  giảng  dạy  trực  tiếp  và  tiếp  tục  cung  cấp  dịch  vụ  an  toàn  cho  Trường  học  Joplin  (SRCSP)  là  

xác  định  cách  thức  Trường  học  Joplin  sẽ  đảm  bảo  hoạt  động  liên  tục  để  duy  trì  sức  khỏe  và  sự  an  toàn  của  học  sinh  và  

nhân  viên.  SRCSP  sẽ  được  xem  xét  sáu  tháng  một  lần  và  sửa  đổi  nếu  cần.  Quá  trình  xem  xét  có  thể  bao  gồm  tham  khảo  ý  

kiến  của  học  sinh,  gia  đình,  tất  cả  các  cấp  của  nhân  viên  học  khu  và  các  bên  liên  quan  đại  diện  cho  sự  đa  dạng  của  học  

sinh  Joplin  để  tư  vấn  cho  quyết  định  cuối  cùng  của  Hội  đồng.

•  Hướng  dẫn  Sinh  viên-Vận  động  viên

o  Che  miệng  và  mũi  bằng  khăn  giấy  khi  bạn  ho  hoặc  hắt  hơi  o  Vứt  khăn  giấy  đã  sử  dụng  vào  
thùng  rác  o  Nếu  bạn  không  có  khăn  giấy,  hãy  ho  hoặc  hắt  hơi  vào  khuỷu  tay,  chứ  không  phải  

bàn  tay  của  bạn  o  Rửa  tay  ngay  sau  khi  xì  mũi ,  ho  hoặc  hắt  hơi

o  Vệ  sinh  tay  tiếp  tục  là  một  hành  động  quan  trọng  hàng  ngày  để  chống  lại  sự  lây  lan  của  Covid-19.  

Làm  sạch  tay  bằng  xà  phòng  và  nước  trong  ít  nhất  20  giây  hoặc  sử  dụng  chất  khử  trùng  tay  có  ít  

nhất  60%  cồn  là  một  trong  những  bước  quan  trọng  nhất  để  tránh  bị  bệnh.  •  Lịch  sự  về  sức  khỏe  với  

người  khác:

•  Vệ  sinh  và  giữ  khoảng  cách  vật  lý  •  Hướng  

dẫn  sàng  lọc  •  Đeo  khẩu  trang  và  cải  thiện  

thông  gió  •  Tiếp  cận  khách  thăm  và  các  hoạt  

động  của  trường

•  Trạm  khử  trùng  tay  sẽ  có  sẵn  ở  lối  vào  của  mỗi  khuôn  viên.

CÁC  THÀNH  PHẦN  CHÍNH  CỦA  SRCSP

Trường  học  Joplin  đã  xem  xét  và  sửa  đổi  SRCSP  bảy  lần  kể  từ  tháng  7  năm  2020.  Phiên  bản  mới  nhất  phản  ánh  thông  

lệ  hiện  tại  của  chúng  tôi  khi  học  khu  đã  điều  hướng  Covid-19.

VỆ  SINH
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sinh  viên.  Gặp  y  tá  trường  học  của  bạn  để  biết  thêm  chi  tiết.

GIÃN  KHOẢNG  CÁCH

•  Như  một  thông  lệ  tốt  để  quản  lý  lớp  học  và  phòng  ngừa  bệnh  tật,  chỗ  ngồi  trong  lớp  học

•  Nhân  viên  nhà  trường  nên  tự  sàng  lọc  tại  nhà  và  ở  nhà  nếu  họ  bị  bệnh.  •  Học  sinh  có  thể  

được  kiểm  tra  bằng  mắt  để  phát  hiện  các  dấu  hiệu  và  triệu  chứng  của  bệnh  khi  các  em  bước  vào

HƯỚNG  DẪN  SÀNG  LỌC

•  Cha  mẹ  nên  khám  sàng  lọc  cho  trẻ  tại  nhà  trước  khi  trẻ  đến  trường.  Học  sinh  có  các  triệu  chứng  nên  

ở  nhà  và  phụ  huynh  nên  tham  khảo  ý  kiến  của  các  nhà  cung  cấp  dịch  vụ  chăm  sóc  sức  khỏe  của  họ.

làm  sạch.

o  Mới  sổ  mũi  hoặc  nghẹt  mũi  o  Thở  gấp  

hoặc  khó  thở  o  Đau  họng

•  Nếu  bạn  bị  ốm,  hãy  ở  nhà.

•  Chỉ  những  chỗ  ngồi  mềm  đã  mua  của  học  khu  mới  được  phép  sử  dụng  cho  mục  đích  vệ  sinh.

•  Phụ  huynh  cũng  có  tùy  chọn  sử  dụng  cổng  thông  tin  y  tế  từ  xa  tại  trường  để

•  Bữa  sáng  sẽ  được  phục  vụ  trong  căng  tin,  lớp  học,  hoặc  các  tính  năng  "Grab  and  Go"  dựa  trên  khuôn  

viên  trường.  Bữa  trưa  sẽ  được  phục  vụ  tại  căng  tin.  Học  sinh  có  thể  được  yêu  cầu  ngồi  trong  các  

nhóm  thuần  tập  để  quản  lý  và  các  chiến  lược  phòng  ngừa  bệnh  tật.

o  Sốt  hoặc  ớn  lạnh  

o  Ho  o  Nhức  đầu

o  Đau  cơ  o  Buồn  

nôn,  nôn  hoặc  tiêu  chảy  o  Mới  mất  vị  
giác  hoặc  khứu  giác

•  Học  sinh  được  khuyến  khích  mang  theo  chai  nước.  Trạm  chai  có  thể  nạp  lại  ở  trên

đài  phun  nước  sẽ  là  phương  pháp  ưa  thích.  •  

Nhân  viên  bảo  vệ  của  Trường  học  Joplin  sẽ  khử  trùng  các  khu  vực  thường  xuyên  chạm  vào  trong  suốt  

cả  ngày.  •  Sau  giờ  học,  người  trông  coi  sẽ  sử  dụng  các  sản  phẩm  đã  đăng  ký  Danh  sách  N  của  EPA  để

Nếu  cần  thiết  do  việc  giảng  dạy  trực  tiếp  bị  gián  đoạn  trong  thời  gian  dài,  Trường  học  Joplin  sẽ  tiếp  

tục  cung  cấp  các  nhu  cầu  dinh  dưỡng  của  học  sinh  theo  sự  cho  phép  của  USDA.

biểu  đồ  sẽ  được  yêu  cầu  trong  lớp  học  và  trên  xe  buýt.

trường  và/hoặc  lớp  học.

•  Để  ngăn  học  sinh  tụ  tập  ở  hành  lang  hoặc  khu  vực  chung,  các  tòa  nhà  có  thể  sẽ  chỉ  mở  cửa  30  phút  

trước  giờ  bắt  đầu  để  đảm  bảo  rằng  học  sinh  có  thể  được  giám  sát  trong  các  không  gian  cá  nhân  khi  

cần  thiết.  Các  sắp  xếp  đặc  biệt  để  tiếp  cận  các  tòa  nhà  ngoài  giờ  học  chính  quy  (chẳng  hạn  như  

dạy  kèm  hoặc  các  hoạt  động  ngoại  khóa/ngoại  khóa)  sẽ  được  sắp  xếp  bởi  các  nhân  viên  và  giám  sát  

phù  hợp.

•  Cập  nhật  các  triệu  chứng  sàng  lọc  và  danh  sách  kiểm  tra  phơi  nhiễm:
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KHÁCH  TIẾP  CẬN  VÀ  HOẠT  ĐỘNG  CỦA  TRƯỜNG

được  yêu  cầu  phải  làm  như  vậy.

CẢI  THIỆN  THÔNG  GIÓ

•  Khách  đến  thăm  sẽ  được  yêu  cầu  đi  vào  bằng  lối  vào  chính  và  tuân  thủ  các  quy  trình  an  toàn  của  Trường  

Joplin  để  sàng  lọc  và  theo  dõi  khách  trong  các  tòa  nhà  của  học  khu.  •  Link  đăng  ký  trước  sẽ  được  gửi  

trước  cho  phụ  huynh  muốn  học  trường  lớn

o  Các  hệ  thống  được  cập  nhật  sẽ  bao  gồm  các  đơn  vị  Trane  SC  +  mới  nhất  cũng  như  thêm  các  điểm  

dữ  liệu  bổ  sung  về  nhiệt  độ,  độ  ẩm,  CO2,  v.v.  o  Việc  thu  thập  dữ  liệu  này  sẽ  được  sử  dụng  

để  điều  chỉnh  thiết  bị,  sửa  chữa  các  quy  trình  chạy  không  đúng  cách  và  tăng  hiệu  quả.

nhưng  việc  đeo  khẩu  trang  trong  trường  học  sẽ  không  bắt  buộc.

VẬN  TẢI

HƯỚNG  DẪN  HỌC  SINH-  VẬN  ĐỘNG  VIÊN

•  Phụ  huynh  và  khách  đến  các  tòa  nhà  của  Trường  Joplin  có  thể  tự  nguyện  đeo  khẩu  trang,  nhưng  sẽ  không

•  Người  lái  xe  sẽ  đảm  bảo  rằng  một  cửa  sổ  phía  sau,  một  cửa  nóc  và  cửa  sổ  phía  người  lái  sẽ  vẫn  mở  để  tạo  luồng  

không  khí  liên  tục  lưu  thông  qua  xe  buýt  khi  thời  tiết  cho  phép.  •  Học  sinh  và  nhân  viên  có  thể  tự  nguyện  

đeo  khẩu  trang  trên  phương  tiện  chuyên  chở  của  Trường  học  Joplin,  nhưng  việc  đeo  khẩu  trang  trên  phương  tiện  

chuyên  chở  của  Trường  học  Joplin  sẽ  không  bắt  buộc.

•  Trường  học  Joplin  đã  tiến  hành  nghiên  cứu  Chất  lượng  Không  khí  Trong  nhà  (IAQ)  cho  mỗi  cơ  sở.  Từ  nghiên  cứu  

đó,  các  khuyến  nghị  đã  được  đưa  ra  cho  một  cách  tiếp  cận  nhiều  bước  để  cải  thiện  chất  lượng  không  khí  trong  

vài  năm.  Bước  đầu  tiên  trong  quy  trình  là  đảm  bảo  rằng  các  hệ  thống  tự  động  hóa  tòa  nhà  (BAS)  cho  các  hệ  

thống  HVAC  được  cập  nhật.

•  Những  hạn  chế  này  sẽ  được  áp  dụng  trong  ngày  học  nhưng  có  thể  hơi  khác  đối  với  các  hoạt  động  buổi  tối,  các  

hoạt  động  này  là  tùy  chọn  để  tham  dự.  •  Các  cuộc  tụ  họp  trong  trường  như  hội  họp,  mít  tinh,  khiêu  vũ,  tiệc  

nghỉ  lễ  cấp  tiểu  học,  v.v.

có  thể  được  tổ  chức.

MẶT  NẠ

•  Học  sinh  và  nhân  viên  có  thể  tự  nguyện  đeo  khẩu  trang  trong  các  tòa  nhà  của  Trường  học  Joplin,

o  Các  đơn  vị  BAS  lỗi  thời  sẽ  được  cập  nhật  để  giúp  học  khu  hoạt  động  hiệu  quả  hơn,  theo  dõi  IAQ,  thu  

thập  dữ  liệu  về  mức  tiêu  thụ  và  phân  tích  năng  lượng  hoặc  cho  phép  lập  kế  hoạch  hiệu  quả.

•  Các  trường  Joplin  sẽ  tiếp  tục  sử  dụng  các  bộ  lọc  không  khí  được  xếp  hạng  MERV  để  cải  thiện  chất  lượng  không  khí

các  sự  kiện  xảy  ra  trong  ngày  học  bình  thường.

toàn  huyện.

•  Những  khách  không  đăng  ký  trước  với  liên  kết  do  trường  cung  cấp  cho  các  sự  kiện  lớn  của  trường  (tức  là  các  

bữa  tiệc  của  lớp)  phải  mang  theo  giấy  tờ  tùy  thân  có  ảnh  và  chờ  được  kiểm  tra  trước  khi  được  phép  vào  
sự  kiện.

Machine Translated by Google



•  Trường  học  Joplin  khuyến  khích  nhân  viên  tham  khảo  ý  kiến  của  nhà  cung  cấp  dịch  vụ  chăm  sóc  sức  khỏe  tại  địa  phương  về

Bối  cảnh:  MSHSAA  gần  đây  đã  hủy  bỏ  tất  cả  các  yêu  cầu/hướng  dẫn  về  COVID-19,  bao  gồm  cả  Giao  thức  quay  lại  thi  

đấu  trong  đại  dịch  COVID.  Các  chính  sách  và  thủ  tục  về  cách  xử  lý  COVID-19,  vì  nó  liên  quan  đến  các  hoạt  động  

và  thể  thao  của  MSHSAA,  hiện  hoàn  toàn  là  quyết  định  của  hội  đồng  trường  học  địa  phương.

Vì  sự  an  toàn  của  các  học  sinh-vận  động  viên  của  chúng  tôi,  Ban  Thể  thao  của  Trường  Joplin  tin  rằng  chúng  tôi  nên  

tiếp  tục  có  một  hệ  thống  để  đảm  bảo  rằng  các  học  sinh-vận  động  viên  có  kết  quả  xét  nghiệm  dương  tính  với  COVID-19  

đều  khỏe  mạnh  để  trở  lại  hoạt  động  bình  thường.  •  Bất  kỳ  học  sinh-vận  động  viên  nào  có  kết  quả  xét  nghiệm  dương  

tính  với  COVID-19  phải  ngay  lập  tức  cách  ly  theo  hướng  dẫn  của  Trường  học  Joplin  dành  cho  tất  cả  học  sinh.  

Sau  khi  hoàn  thành  thời  gian  cách  ly  được  khuyến  nghị,  học  sinh-vận  động  viên  có  thể  trở  lại  hoạt  động  

thể  thao  bình  thường  bằng  cách:  o  A)  Cung  cấp  giấy  xác  nhận  của  bác  sĩ  cho  phép  học  sinh-vận  động  viên  

tham  gia  hoạt  động  thể  thao  bình  thường  (tức  là  thăm  khám  bác  sĩ,  khám  bệnh  từ  xa  tại  trường  với  sự  đồng  

ý  của  phụ  huynh,  v.v. .).  o  B)  Hoàn  thành  Biểu  mẫu  Trở  lại  Thi  đấu  do  COVID-19  của  MSHSAA  dưới  sự  chỉ  

đạo  của  huấn  luyện  viên  và  huấn  luyện  viên  thể  thao  của  trường.

o  Nếu  sau  5  ngày  cách  ly  mà  vẫn  tiếp  tục  sốt  hoặc  các  triệu  chứng  khác  không  thuyên  giảm  thì  chờ  kết  

thúc  cách  ly  cho  đến  khi  hết  sốt  trong  24  giờ  mà  không  cần  dùng  thuốc  hạ  sốt  và  các  triệu  chứng  

khác  thuyên  giảm .  Họ  nên  liên  hệ  với  nhà  cung  cấp  dịch  vụ  chăm  sóc  sức  khỏe  của  họ  nếu  có  thắc  

mắc.  •  Trường  học  Joplin  sẽ  tiếp  tục  cung  cấp  dịch  vụ  xét  nghiệm  COVID-19  cho  nhân  viên  có  triệu  

chứng  vì  các  xét  nghiệm  đang

o  Họ  có  thể  kết  thúc  cách  ly  sau  5  ngày  nếu  hết  sốt  trong  24  giờ  mà  không  cần  dùng  thuốc  hạ  sốt  và  

các  triệu  chứng  khác  đã  được  cải  thiện  (mất  vị  giác  và  khứu  giác  có  thể  kéo  dài  hàng  tuần  hoặc  

hàng  tháng  sau  khi  hồi  phục  và  không  cần  trì  hoãn  việc  cách  ly  kết  thúc  cách  ly).

Để  tính  thời  gian  cách  ly  5  ngày,  ngày  0  là  ngày  đầu  tiên  có  triệu  chứng.  Ngày  1  là  ngày  trọn  vẹn  đầu  tiên  

sau  khi  các  triệu  chứng  phát  triển.

•  Những  người  nhiễm  COVID-19  và  có  hoặc  đã  có  các  triệu  chứng  nên  cách  ly  ít  nhất  5  ngày.

•  Covid-19  đã  cho  phép  các  trường  học  trên  khắp  tiểu  bang  và  quốc  gia  của  chúng  ta  có  suy  nghĩ  khác  về  việc  

giảng  dạy  trong  thời  gian  vắng  mặt  gián  đoạn  và  dài  hạn,  bao  gồm  cả  việc  áp  dụng  chính  sách  Phương  pháp  

Giảng  dạy  Thay  thế  (AMI).  Trường  học  Joplin  đã  tạo  ra  một  hệ  thống  ba  tầng

hướng  dẫn  của  cán  bộ  y  tế.

ĐỊNH  HƯỚNG  MÔI  TRƯỜNG  HỌC  TẬP

•  Tất  cả  các  cá  nhân  được  khuyến  khích  giúp  giảm  thiểu  COVID-19.  •  Nếu  

bạn  bị  ốm,  hãy  ở  nhà!

•  Nếu  việc  truy  dấu  tiếp  xúc  trở  nên  cần  thiết,  Trường  học  Joplin  sẽ  tiến  hành  một  thủ  tục  với

tiêm  chủng.

•  Học  sinh  hoặc  nhân  viên  có  các  triệu  chứng  của  COVID-19  khi  ở  trường  sẽ  được  chuyển  đến  khu  vực  dành  riêng  

cho  người  bệnh  trong  tòa  nhà  trường  học  để  giảm  thiểu  tiếp  xúc  với  những  người  khác  cho  đến  khi  họ  về  nhà.

có  sẵn.

NHIỄM  KHUẨN  COVID-19
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o  BCBA  cũng  sẽ  sẵn  sàng  cung  cấp  hỗ  trợ  lớp  học  tích  hợp  cho

cách  tiếp  cận  để  điều  hướng  môi  trường  học  tập  (xem  các  trang  tiếp  theo),  bao  gồm  các  kỳ  vọng  về  
AMI  trong  tối  đa  36  giờ  và  khả  năng  đóng  cửa  dài  hạn.

o  Yêu  cầu  đi  học  vì  vắng  mặt  gián  đoạn  và  dài  hạn  sẽ  tuân  theo  các  nguyên  tắc  báo  cáo  do  Bộ  
Giáo  dục  Tiểu  học  và  Trung  học  Missouri  (DESE)  vạch  ra.  •  Cố  vấn  học  đường,  nhân  viên  xã  
hội,  nhà  cung  cấp  dịch  vụ  sức  khỏe  tâm  thần  có  trình  độ,  nhà  tâm  lý  học  trường  học,  y  tá,  

giáo  viên  và  quản  lý  sẽ  thúc  đẩy  sức  khỏe  tâm  thần  tích  cực  bằng  cách  giáo  dục  nhân  viên,  phụ  huynh  
và  học  sinh  về  các  triệu  chứng  và  giúp  đỡ  đối  với  các  vấn  đề  sức  khỏe  tâm  thần,  năng  lực  xã  hội  
và  cảm  xúc,  và  khả  năng  phục  hồi.

cung  cấp  hỗ  trợ  cho  sinh  viên  và  nhân  viên  có  nhu  

cầu.  •  Học  khu  sẽ  đảm  bảo  một  môi  trường  học  đường  tích  cực,  an  toàn  và  sẽ  giảng  dạy  cũng  như  củng  cố  
các  hành  vi  và  khả  năng  ra  quyết  định  tích  cực.  Các  nhóm  giải  quyết  vấn  đề  tại  trường  sẽ  được  sử  
dụng  để  xác  định  sớm  những  học  sinh  đang  gặp  khó  khăn  để  có  thể  phát  triển  và  thực  hiện  kế  hoạch  
can  thiệp.  o  Các  nhóm  này  bao  gồm  nhân  viên  nhà  trường  (tức  là  giáo  viên,  hiệu  trưởng,  cố  vấn,  

v.v.)  để  xác  định  những  thiếu  sót  trong  học  tập  và/hoặc  hành  vi  dựa  trên  dữ  liệu  và  tạo  ra  
biện  pháp  can  thiệp  để  thu  hẹp  khoảng  cách  cho  học  sinh.  o  Một  nhà  phân  tích  hành  vi  được  
Hội  đồng  chứng  nhận  (BCBA)  sẽ  sẵn  sàng  hỗ  trợ  nhân  viên  về  cách  giải  quyết  các  nhu  cầu  về  

cảm  xúc  xã  hội  của  học  sinh.  BCBA,  cùng  với  các  nhà  giáo  dục  được  đào  tạo  từ  một  nhóm  hành  vi  
đã  được  thành  lập  của  học  khu,  có  thể  hỗ  trợ  điều  chỉnh  hành  vi  cho  những  học  sinh  có  nhu  
cầu.

giáo  viên/học  sinh  có  nhu  

cầu.  •  Chỗ  ở  phù  hợp  cho  trẻ  em  khuyết  tật  sẽ  được  cung  cấp  thông  qua  IEP
và  504  kế  hoạch.  IEP  Mẫu  G  sẽ  phục  vụ  như  một  kế  hoạch  cho  sự  gián  đoạn.

o  Nhân  viên  sẽ  có  cơ  hội  được  đào  tạo  về  sức  khỏe  tâm  thần,  do  Bộ  Giáo  dục  Tiểu  học  và  Trung  
học  Missouri  (DESE)  thực  hiện.  o  Các  cố  vấn  học  đường  bổ  sung  sẽ  được  bổ  sung  vào  năm  học  

2022-2023.  o  Trường  học  Joplin  sẽ  tiếp  tục  hợp  tác  với  các  cơ  quan  sức  khỏe  tâm  thần  địa  
phương  để
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