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KOMPONEN  UTAMA  SRCSP

Sekolah  Joplin  telah  meninjau  dan  merevisi  SRCSP  tujuh  kali  sejak  Juli  2020.  Versi  terbaru  mencerminkan  

praktik  kami  saat  ini  karena  distrik  tersebut  telah  melewati  Covid-19.

KEBERSIHAN

TUJUAN  SRCSP  Tujuan  

dari  Sekolah  Joplin  Safe  Return  to  In-Person  Instruction  and  Continuity  of  Service  Plan  (SRCSP)  adalah  untuk  

menentukan  bagaimana  Sekolah  Joplin  akan  memastikan  operasi  berkelanjutan  untuk  menjaga  kesehatan  dan  

keselamatan  siswa  dan  staf.  SRCSP  akan  ditinjau  setiap  enam  bulan  dan  direvisi  sesuai  kebutuhan.  Proses  peninjauan  

dapat  mencakup  konsultasi  dengan  siswa,  keluarga,  semua  tingkat  staf  distrik,  dan  pemangku  kepentingan  yang  

mewakili  keragaman  siswa  Joplin  untuk  memberi  saran  keputusan  akhir  Dewan.

•  Sanitasi  dan  Penjagaan  Jarak  Fisik  •  

Pedoman  Penapisan  •  Penutupan  dan  

Peningkatan  Ventilasi  •  Akses  Pengunjung  dan  

Kegiatan  Sekolah

o  Tutup  mulut  dan  hidung  dengan  tisu  saat  batuk  atau  bersin  o  Buang  tisu  bekas  ke  
tempat  sampah  o  Jika  tidak  ada  tisu,  batuk  atau  bersin  ke  siku,  bukan  tangan  o  Segera  

cuci  tangan  setelah  membuang  ingus ,  batuk  atau  bersin

•  Tempat  pembersih  tangan  akan  tersedia  di  pintu  masuk  setiap  kampus.

•  Panduan  Pelajar-Atlet

o  Kebersihan  tangan  terus  menjadi  tindakan  utama  sehari-hari  untuk  memerangi  penyebaran  

Covid-19.  Membersihkan  tangan  dengan  sabun  dan  air  setidaknya  selama  20  detik  atau  

menggunakan  pembersih  tangan  dengan  alkohol  setidaknya  60  persen  adalah  salah  satu  langkah  

terpenting  untuk  menghindari  sakit.  •  Ramah  kesehatan  kepada  orang  lain:

•  Infeksi  Covid-19  •  

Menavigasi  Lingkungan  Belajar
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•  Sebagai  praktik  yang  baik  untuk  manajemen  kelas  dan  pencegahan  penyakit,  tempat  duduk  kelas

•  Anggota  staf  sekolah  harus  melakukan  pemeriksaan  mandiri  di  rumah  dan  tinggal  di  rumah  jika  sakit.  •  

Siswa  dapat  diperiksa  secara  visual  untuk  tanda  dan  gejala  penyakit  saat  mereka  masuk

siswa.  Lihat  perawat  sekolah  Anda  untuk  lebih  jelasnya.

JARAK  FISIK

•  Hanya  tempat  duduk  empuk  yang  dibeli  distrik  yang  diizinkan  untuk  tujuan  sanitasi.

•  Orang  tua  juga  memiliki  pilihan  untuk  memanfaatkan  portal  telemedicine  di  sekolah  mereka

•  Jika  Anda  sakit,  tinggallah  di  rumah.

pembersihan.

•  Orang  tua  harus  menyaring  anak  di  rumah  sebelum  anak  datang  ke  sekolah.  Siswa  dengan  gejala  harus  tinggal  

di  rumah  dan  orang  tua  harus  berkonsultasi  dengan  penyedia  layanan  kesehatan  mereka.

PEDOMAN  SKRINING

air  mancur  akan  menjadi  metode  yang  disukai.  •  

Staf  kustodian  Sekolah  Joplin  akan  mendisinfeksi  area  sentuh  yang  sering  digunakan  sepanjang  hari.  •  Setelah  

jam  sekolah,  penjaga  akan  menggunakan  produk  terdaftar  EPA  List  N  untuk  deep  reguler

o  Baru  pilek  atau  hidung  tersumbat  o  Sesak  

napas  atau  kesulitan  bernapas  o  Sakit  tenggorokan

o  Nyeri  otot  o  Mual,  

muntah,  atau  diare  o  Kehilangan  rasa  

atau  penciuman  baru

Jika  diperlukan  karena  interupsi  pengajaran  tatap  muka  jangka  panjang,  Sekolah  Joplin  akan  terus  menyediakan  

kebutuhan  nutrisi  siswa  sebagaimana  diizinkan  di  bawah  USDA.

•  Siswa  didorong  untuk  membawa  botol  air.  Stasiun  botol  isi  ulang  di  atas

•  Sarapan  akan  disajikan  di  kafetaria,  ruang  kelas,  atau  fitur  "Grab  and  Go"  berdasarkan  kampus.  Makan  siang  akan  

disajikan  di  kantin.  Siswa  dapat  diminta  untuk  duduk  dalam  kelompok  kohort  untuk  manajemen  dan  strategi  

pencegahan  penyakit.

o  Demam  atau  

menggigil  o  Batuk  o  

Sakit  kepala

•  Untuk  mencegah  siswa  berkumpul  di  lorong  atau  area  umum,  gedung  kemungkinan  hanya  akan  dibuka  30  menit  

sebelum  waktu  mulai  untuk  memastikan  bahwa  siswa  dapat  diawasi  di  ruang  individu  sesuai  kebutuhan.  

Pengaturan  khusus  untuk  akses  ke  gedung  di  luar  jam  sekolah  reguler  (seperti  bimbingan  belajar  atau  kegiatan  

ekstra/ko-kurikuler)  akan  diatur  oleh  anggota  staf  dan  diawasi  sebagaimana  mestinya.

•  Gejala  skrining  yang  diperbarui  dan  daftar  periksa  paparan:

sekolah  dan/atau  ruang  kelas.

grafik  akan  diperlukan  di  ruang  kelas  dan  di  bus.
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VENTILASI  YANG  LEBIH  BAIK

•  Pengunjung  akan  diminta  masuk  melalui  pintu  masuk  utama  dan  mematuhi  protokol  keamanan  Sekolah  Joplin  untuk  

menyaring  dan  melacak  tamu  di  gedung  distrik.  •  Tautan  pra-pendaftaran  akan  dikirimkan  terlebih  dahulu  kepada  

orang  tua  yang  ingin  bersekolah  di  sekolah  besar

AKSES  PENGUNJUNG  DAN  KEGIATAN  SEKOLAH

diharuskan  untuk  melakukannya.

•  Orang  tua  dan  pengunjung  gedung  Sekolah  Joplin  boleh  memakai  masker  secara  sukarela,  tetapi  tidak  akan

•  Pengemudi  akan  memastikan  bahwa  satu  jendela  belakang,  satu  penutup  atap,  dan  jendela  pengemudi  akan  tetap  

terbuka  untuk  menciptakan  aliran  udara  yang  terus  menerus  melalui  bus  jika  cuaca  memungkinkan.  •  Masker  dapat  

dikenakan  secara  sukarela  oleh  siswa  dan  staf  di  transportasi  Sekolah  Joplin,  tetapi  pemakaian  masker  di  transportasi  

Sekolah  Joplin  tidak  diwajibkan.

ANGKUTAN

tetapi  pemakaian  masker  di  gedung  sekolah  tidak  diwajibkan.

o  Sistem  yang  diperbarui  akan  menyertakan  unit  Trane  SC+  terbaru  serta  menambahkan  titik  data  

tambahan  untuk  suhu,  kelembapan,  CO2,  dll.  o  Pengumpulan  data  ini  akan  digunakan  untuk  

menyesuaikan  peralatan,  memperbaiki  proses  yang  berjalan  tidak  semestinya,  dan  meningkatkan  efisiensi.

•  Masker  boleh  dipakai  secara  sukarela  oleh  siswa  dan  staf  di  gedung  Sekolah  Joplin,

PEDOMAN  MAHASISWA-ATHLET

mungkin  diadakan.

PENYIMPANAN

o  Unit  BAS  kuno  akan  diperbarui  untuk  membantu  distrik  berjalan  lebih  efisien,  memantau  IAQ,  mengumpulkan  

data  untuk  konsumsi  energi  dan  analitik,  atau  memungkinkan  efisiensi  penjadwalan.

•  Sekolah  Joplin  melakukan  studi  Kualitas  Udara  Dalam  Ruangan  (IAQ)  untuk  setiap  kampus.  Dari  studi  tersebut,  

rekomendasi  telah  dibuat  untuk  pendekatan  multi-langkah  untuk  meningkatkan  kualitas  udara  selama  beberapa  

tahun.  Langkah  pertama  dalam  proses  ini  adalah  memastikan  bahwa  sistem  otomasi  gedung  (BAS)  untuk  sistem  HVAC  

mutakhir.

•  Pembatasan  ini  akan  berlaku  selama  hari  sekolah  tetapi  mungkin  agak  berbeda  untuk  kegiatan  malam  hari,  yang  bersifat  

opsional  untuk  dihadiri.  •  Pertemuan  di  sekolah  seperti  kebaktian,  rapat  umum,  dansa,  pesta  liburan  sekolah  dasar,  dll.

seluruh  distrik.

•  Pengunjung  yang  tidak  melakukan  pra-registrasi  dengan  tautan  yang  disediakan  oleh  sekolah  untuk  acara  sekolah  

besar  (yaitu  pesta  kelas)  harus  membawa  ID  foto  mereka  dan  menunggu  untuk  diputar  sebelum  masuk  ke  acara  

diperbolehkan.

peristiwa  yang  terjadi  selama  hari  sekolah  biasa.

•  Sekolah  Joplin  akan  terus  menggunakan  filter  udara  dengan  peringkat  MERV  untuk  meningkatkan  kualitas  udara
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bimbingan  dari  petugas  kesehatan.

MENAVIGASI  LINGKUNGAN  BELAJAR

•  Semua  individu  didorong  untuk  membantu  memitigasi  COVID-19.  •  Jika  Anda  

sakit,  tinggallah  di  rumah!

•  Jika  pelacakan  kontak  menjadi  kebutuhan,  Sekolah  Joplin  akan  membuat  prosedur  dengan

•  Siswa  atau  staf  yang  menunjukkan  gejala  COVID-19  saat  berada  di  sekolah  akan  dipindahkan  ke  area  sakit  yang  

ditentukan  di  dalam  gedung  sekolah  untuk  meminimalkan  kontak  dengan  orang  lain  sampai  mereka  pulang.

vaksinasi.

INFEKSI  COVID-19

•  Sekolah  Joplin  mendorong  staf  untuk  berkonsultasi  dengan  penyedia  layanan  kesehatan  setempat  mengenai

tersedia.

Demi  keselamatan  siswa-atlet  kami,  Departemen  Atletik  Sekolah  Joplin  percaya  bahwa  kami  harus  terus  memiliki  sistem  

untuk  memastikan  bahwa  siswa-atlet  yang  dites  positif  COVID-19  dapat  kembali  ke  aktivitas  normal.  •  Pelajar-atlet  yang  

dites  positif  COVID-19  harus  segera  diisolasi  sesuai  panduan  Sekolah  Joplin  untuk  semua  pelajar.  Setelah  menyelesaikan  

masa  isolasi  yang  direkomendasikan,  pelajar-atlet  dapat  kembali  ke  aktivitas  atletik  normal  dengan  salah  satu  dari:  o  

A)  Memberikan  catatan  dari  dokter  yang  mengizinkan  pelajar-atlet  untuk  aktivitas  atletik  normal  (yaitu  kunjungan  

dokter,  kunjungan  telemedis  sekolah  dengan  persetujuan  orang  tua,  dll. .).  o  B)  Menyelesaikan  Formulir  Kembali  

Bermain  MSHSAA  COVID-19  di  bawah  arahan  pelatih  dan  pelatih  atletik  sekolah.

Latar  belakang:  MSHSAA  baru-baru  ini  membatalkan  semua  persyaratan/panduan  COVID-19,  termasuk  Protokol  

COVID  Return  to  Play.  Kebijakan  dan  prosedur  penanganan  COVID-19  yang  terkait  dengan  olahraga  dan  kegiatan  

MSHSAA  kini  sepenuhnya  menjadi  keputusan  dewan  sekolah  setempat.

o  Jika  masih  mengalami  demam  atau  gejala  lain  yang  belum  membaik  setelah  5  hari  isolasi,  sebaiknya  

menunggu  isolasi  berakhir  sampai  bebas  demam  selama  24  jam  tanpa  menggunakan  obat  penurun  

panas  dan  gejala  lainnya  sudah  membaik .  Mereka  harus  menghubungi  penyedia  layanan  kesehatan  

mereka  dengan  pertanyaan.  •  Sekolah  Joplin  akan  terus  memberikan  tes  COVID-19  kepada  staf  yang  

bergejala  seperti  halnya  tes

o  Mereka  dapat  mengakhiri  isolasi  setelah  5  hari  penuh  jika  mereka  bebas  demam  selama  24  jam  tanpa  

menggunakan  obat  penurun  demam  dan  gejala  lain  telah  membaik  (kehilangan  indra  perasa  dan  

penciuman  dapat  bertahan  selama  berminggu-minggu  atau  berbulan-bulan  setelah  pemulihan  dan  tidak  

perlu  menunda  isolasi  akhir  isolasi).

Untuk  menghitung  masa  isolasi  5  hari,  hari  ke-0  adalah  hari  pertama  munculnya  gejala.  Hari  1  adalah  hari  penuh  

pertama  setelah  gejala  berkembang.

•  Covid-19  telah  memungkinkan  sekolah-sekolah  di  seluruh  negara  bagian  dan  bangsa  kita  untuk  berpikir  secara  

berbeda  tentang  pengajaran  selama  ketidakhadiran  intermiten  dan  jangka  panjang,  termasuk  penerapan  kebijakan  

Metode  Pembelajaran  Alternatif  (AMI).  Sekolah  Joplin  telah  menciptakan  tiga  tingkat

•  Orang  yang  mengidap  COVID-19  dan  memiliki  atau  memiliki  gejala  harus  melakukan  isolasi  setidaknya  selama  5  hari.
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o  Mengklaim  kehadiran  untuk  ketidakhadiran  intermiten  dan  jangka  panjang  akan  mengikuti  pedoman  

pelaporan  sebagaimana  digariskan  oleh  Departemen  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah  (DESE)  

Missouri.  •  Konselor  sekolah,  pekerja  sosial,  penyedia  kesehatan  mental  yang  berkualifikasi,  

psikolog  sekolah,  perawat,  guru,  dan  administrator  akan  mempromosikan  kesehatan  mental  positif  dengan  

mendidik  staf,  orang  tua,  dan  siswa  tentang  gejala  dan  bantuan  untuk  masalah  kesehatan  mental,  

kompetensi  sosial  dan  emosional,  dan  kegembiraan.

memberikan  dukungan  kepada  siswa  dan  staf  yang  

membutuhkan.  •  Distrik  akan  memastikan  lingkungan  sekolah  yang  positif  dan  aman  serta  akan  mengajarkan  

dan  memperkuat  perilaku  dan  pengambilan  keputusan  yang  positif.  Tim  pemecahan  masalah  berbasis  

sekolah  akan  digunakan  untuk  mengidentifikasi  siswa  yang  bermasalah  lebih  awal  sehingga  rencana  

intervensi  dapat  dikembangkan  dan  diterapkan.  o  Tim-tim  ini  terdiri  dari  personel  sekolah  (yaitu  guru,  kepala  

sekolah,  konselor,  dll.)  untuk  mengidentifikasi  kekurangan  akademik  dan/atau  perilaku  berdasarkan  

data  dan  membuat  intervensi  untuk  menutup  kesenjangan  bagi  siswa.  o  Analis  perilaku  bersertifikat  

Dewan  (BCBA)  akan  tersedia  untuk  mendukung  staf  tentang  cara  mengatasi  kebutuhan  sosial-

emosional  siswa.  BCBA,  bersama  dengan  pendidik  terlatih  dari  tim  perilaku  distrik  yang  mapan,  dapat  

membantu  dalam  modifikasi  perilaku  bagi  siswa  yang  membutuhkan.

o  BCBA  juga  akan  tersedia  untuk  menyediakan  dukungan  ruang  kelas  tertanam

o  Staf  akan  diberikan  kesempatan  untuk  pelatihan  kesehatan  mental,  yang  dilakukan  oleh  Departemen  

Pendidikan  Dasar  dan  Menengah  (DESE)  Missouri.  o  Konselor  sekolah  tambahan  akan  

ditambahkan  pada  tahun  ajaran  2022-2023.  o  Sekolah  Joplin  akan  terus  bermitra  dengan  lembaga  

kesehatan  mental  setempat

pendekatan  untuk  menavigasi  lingkungan  pembelajaran  (lihat  halaman  berikutnya),  yang  mencakup  

ekspektasi  hingga  36  jam  AMI  dan  potensi  penutupan  jangka  panjang.

dan  504  rencana.  Formulir  G  IEP  akan  berfungsi  sebagai  rencana  untuk  interupsi.

guru/siswa  yang  membutuhkan.  

•  Akomodasi  yang  sesuai  untuk  anak-anak  penyandang  disabilitas  akan  disediakan  melalui  IEP
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