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JoplinSchoolsisfortunatethatweheldschoolin2020-2021withoutanyinterruptionsduetoCOVID-19.Wewanttorecognizethehardworkandcommitmentofourstaff  นักเรียนครอบครัว  localhealthagencies,  andcommunityformaking  thathappen.Thepurposeofthisdocument,  theSafeReturntoIn-PersonInstructionandContinuityofServicePlan  (SRCSP)  istodefinehowJoplinSchoolswillensurecontinuedoperationstomaintainthehealthandsafetyofstudentsandstaff.AsconditionssurroundingCOVID-19arecontinuallyevolving,  theSRCSPwillberegularlyreviewedandrevisedasneeded.Thereviewprocessmayincludeconsultationwithstudents  ครอบครัว  alllevelsofdistrictstaff,  andstakeholdersrepresentingthediversityofJoplinstudentstoadvisetheBoard'sfinaldecision

FALL2021

•  อัปเดตหลักเกณฑก์ารคัดกรอง

•  แนวปฏิบัตดิ้านสุขอนามัยทีป่รับปรุงแล้ว

•  อัปเดตผูเ้ยี่ยมชมการเข้าถึงอาคาร

•  อัปเดตแนวทางการเว้นระยะห่างทางกายภาพ

สารบัญ

•  ContactTracing

•  ปรับปรุงการระบายอากาศ

•  การติดเชื้อ  COVID-19

•  การเรียนรูร้ะหว่างขาดเรียน

•  อัปเดตคำแนะนำคำแนะนำ

การแนะนำ

•  แนวทางปฏิบัตขิองกิจกรรมโรงเรียนทีป่รับปรุงใหม่
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อัปเดตแนวทางปฏิบัตริะยะทางทางกายภาพ

อัปเดตคำแนะนำด้านสุขอนามัย

•  Afterschoolhours  ผูดู้แลจะใช้  EPAList  สองรายการทีแ่ตกต่างกันผลิตภัณฑท์ีไ่ดร้ับการจดทะเบียนสำหรับคืน
ทำความสะอาดอย่างล้ำลึกจากพื้นทีท่ีใ่ชต้ลอดทั้งวัน

•  Inordertopreventstudents  from  congregating  in  hallwaysorcommonareas,

น้ำพจุะเป็นวิธทีีแ่นะนำวิธกีารเติมขวดน้ำ•  JoplinSchoolscustodialstaff  จะ
ฆ่าเชื้อการใชง้านสูงสัมผัสพื้นทีต่ลอดทั้งวันรวมทั้งห้องน้ำ,  น้ำพุ,  สถานเีติมขวด,  ลูกบิดประตู,  

ทางเข้า/ทางออก,  ราวจับ,  ผนัง,  ฯลฯ.

การสัมผัสและเพื่อวัตถุประสงคใ์นการติดตามการสัมผัส

ตัวอย่างเมื่อนักเรียนจากกลุ่มเพื่อนทีแ่ตกต่างกันร่วมกันเพื่อจุดประสงคใ์นการเรียนรูแ้ละอาจไมส่ามารถ
รักษาระยะห่างทางกายภาพไดต้ลอดเวลา•  โต๊ะและโต๊ะในห้องเรียนจะถูกเว้นวรรคเพื่อเพิ่มระยะห่างทาง

กายภาพใหสู้งสุด

จาม.  •  
นักเรียนส่งเสริมใหพ้กขวดน้ำ.ขวดเติมได้  ข้างบน

•  ผังทีน่ั่งในห้องเรียน

o  ปิดปากและจมูกของคุณด้วยอาการเมื่อคุณไอ  จาม  โยนทิชชูท่ีใ่ชแ้ล้วลงในถังขยะ  หาก
คุณไม่มอีาการ  ไอ  จามทีข่้อศอกของคุณ  ไม่ใชม่ือของคุณ  o  ล้างมือทันทหีลังเป่าจมูก  ไอ  หรือไอ

จะถูกจัดทำขึ้นในสิ่งทีด่ทีี่สุด

•  เครื่องเจลล้างมือจะมจีำหน่ายที่ทางเข้าวิทยาเขตแต่ละแห่ง  •  แพทยผ์ูร้ักษาสุขภาพฟัน:

ล้างมือใหส้ะอาดอย่างต่อเนื่องด้วยสบูแ่ละน้ำอย่างน้อย  20  วินาทหีรือใชเ้จลทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์
อย่างน้อย  60  เปอร์เซ็นตข์องขั้นตอนทีส่ำคัญที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงการเจ็บป่วย

•  นักเรียนชั้นประถมศึกษาจะเข้าร่วมกลุ่มภายในห้องเรียน  การตัดสินใจ

พนักงานและนักเรียนต้องทำอย่างดทีี่สุดเพื่อเพิ่มระยะห่างทางกายภาพใหม้ากที่สุดเท่าทีจ่ะเป็นไปได้
•  Thegoalistolimiteexposuretoasfewotherstudentsandstaffmembersaspossible.

เป็นไปไดห้ลีกเลี่ยงการปิดการติดต่อ

อาคารน่าจะเปิดไดเ้ฉพาะเวลาเปิด30นาทถีึงป่าไมเ้วลาเพื่อใหแ้น่ใจว่านักเรียนสามารถดูแลเฉพาะบุคคลช่องว่างที่
จำเป็นการจัดเตรียมพิเศษสำหรับการเข้าถึงในอาคารนอกเวลาเรียนปกติ
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•  BasedonaCDCorder,maskswillbewornonallschooltransportationbyall

schooland/ortheclassroom.

•  หน้ากากอาจสวมใสโ่ดยสมัครใจโดยนักเรียนและสตาฟอาคารของโรงเรียน  JoplinSchool  District  แตก่ารสวม
หน้ากากของโรงเรียน  Joplin  โรงเรียนเขตจะไมไ่ดร้ับคำสั่ง

•  นักเรียนอาจถูกตรวจสอบด้วยสายตาและอาการแสดงอาการเมื่อเข้าสูภ่าวะปกติ

o  อาการน้ำมูกไหล  คัดจมูก  หายใจลำบาก  
หายใจลำบาก  เจ็บคอ

กลับบ้าน

•  Parentsshouldscreenchildrenathomebeforechildrencometoschool.Students

o  คลื่นไส้  อาเจียน  ท้องอืด  ท้องเฟ้อ

•  หากคุณป่วย  อยูบ่้าน!

ทีม่อีาการ  (ดรูายการอัพเดทด้านล่าง)  ควรอยูบ่้านและผูป้กครองควรปรึกษาผูใ้หบ้ริการด้าน
สุขภาพ  •  สมาชิกในโรงเรียนควรสกรีนทีบ่้าน  (ดรูายการอัปเดตด้านล่าง)  และเข้าพัก

o  ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

ห้องเรียนในขณะทีค่นอื่นจะกลับไปทีโ่รงอาหารตามสถานทีแ่ต่ละแห่งกำหนดสิ่งทีม่ปีระโยชนม์ากที่สุดสำหรับความ
ต้องการเฉพาะ  นักเรียนอาจเข้ากลุ่มในชั้นเรียนสำหรับอาหารเช้าและ/หรือกลางวัน

o  ไอปวดหัว

•  นักเรียนและเจ้าหน้าทีผู่ร้ะบตุัวตน  asaclosecontact  อาจยังคงอยูแ่ละ/หรือกลับไปโรงเรียนทันที  ปิดการติดต่อ  ควร
ตรวจสอบอาการเป็นเวลา  10  วัน  และแยกทีบ่้านหากอาการแสดง  พัฒนา

o  ไขห้นาว

นักเรียนและบุคลากรโดยไมค่ำนึงถึงสถานะการฉีดวัคซีน

•  อัปเดตการคัดกรองอาการและรายการตรวจสอบการรับแสง:

อัปเดตคำแนะนำแนะนำ

อัปเดตหลักเกณฑก์ารฉายภาพ
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ปรับปรุงการเข้าถึงอาคารเข้าใช้

การปรับปรุงแนวทางปฏิบัตขิองโรงเรียน

การเรียนรูร้ะหว่างช่วงเว้นช่วง

ปรับปรุงการระบายอากาศ

•  ข้อจำกัดเหล่านีจ้ะมผีลใชร้ะหว่างวันของโรงเรียนแตอ่าจจะแตกต่างกันบ้างสำหรับ

•  ผูเ้ยี่ยมชมจะต้องเข้าสูท่างเข้าหลักและปฏิบัตติามโปรโตคอลความปลอดภัย  JoplinSchools  สำหรับการคัดกรอง
และติดตามแขกในอาคารในเขต

นักจิตวิทยา  พยาบาล  ครู  และผูบ้ริหารจะส่งเสริมทัศนคตเิชิงบวก

•  ทั่วทั้งเขตเราจะดำเนินการต่อไปใหสู้งสุด  ตัวกรองอากาศทีไ่ดร้ับคะแนน  MERV  สำหรับคุณภาพอากาศ
ทีป่รับปรุงแล้ว

•  การตรวจสอบเพิ่มเติมในการปรับปรุงคุณภาพอากาศในสถานทีท่ีม่กีารวิเคราะหค์ุณภาพอากาศภายในอาคารใน
แต่ละอาคาร  การประเมินจะอนุญาตใหช้ั่งน้ำหนักตัวเลือกเพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศในอาคาร

เหตุการณใ์นโรงเรียน  (เช่นคลาสปาร์ตี้)  ต้องนำรูปถ่ายของพวกเขาและรอทีจ่ะคัดกรองก่อนเข้างาน

•  JoplinSchools  จะใชร้ะบบหลายชั้นของการ
สนับสนุนtoprovidefortheacademicneedsofstudentsofuringinterruptionsofin-

personlearning.•  School  counselors,socialworkers,qualifiedmentalhealthproviders,school

•  พนักงานขับรถจะรับประกันว่าโทนเนอรข์้างหน้าต่าง  ด้านใตห้ลังคา  และหน้าต่างของผูข้ับขีจ่ะยังคงเปิดอยูเ่พื่อ
สร้างกระแสอย่างต่อเนื่องของความยุติธรรมผ่านรถเมลแ์ละใบอนุญาตสภาพอากาศ

•  ผูเ้ยี่ยมชมทีไ่มไ่ดล้งทะเบียนล่วงหน้าด้วยลิงกท์ีจ่ัดเตรียมโดย  theschoolforlarge

กิจกรรมตอนเย็นซึ่งเป็นทางเลือกในการเข้าร่วม

•  โรงเรียน  Joplin  เข้าใจความสลับซับซ้อนอย่างต่อเนื่องของตัวบุคคลในระหว่างช่วงโควิด-19  ดังนั้น  
ครอบครัวทีเ่ลือกเรียนด้วยตนเอง  หน่วยงานทีเ่ตรียมการเพื่อการเรียนรูส้ภาพแวดล้อมสำหรับบุตร
หลานของคุณในช่วงพักเป็นระยะๆ  ทีเ่กี่ยวข้องกับโควิด-19

•  การชุมนุมในโรงเรียน  เช่น  การชุมนุม  การชุมนุม  การเต้นรำ  งานเลี้ยงสังสรรคร์ะดับ
ประถมศึกษา  ฯลฯ  อาจใชร้ะยะห่างทางกายภาพและกลุ่มเพื่อนทีด่ทีี่สุดเท่าทีเ่ป็นไปได้

•  JoplinSchoolswillrelyontheMissouriStateHighSchoolActivities
สมาคม  (MSHSAA)  คำแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษ/ร่วมหลักสูตรและการแข่งขัน
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•  ที่พักทีเ่หมาะสมสำหรับเด็กทีม่คีวามพิการจะไดร้ับการจัดสรรผ่านแผน  IEPand504

•  CDC  คำแนะนำไมต่้องการการติดต่อในโรงเรียนการตั้งค่าการกักกัน

reinforcepositivebehaviorsanddecision-making.School-basedproblem-

solvingteamswillbeusedtoidentifystrugglingstudentsearlysoaninterventionplancanbedevelopedandimplemented.Theseteamsarecompromisedofschoolpersonnel  (ieteacher  ครทูีป่รึกษา  ฯลฯ .)  toidentifyacademicdeficitsbasedondataandcreateaninterventiontoclosegapsforstudents.Behaviorteamswillbeprovidedtoteachstaffhowtoaddressstudents'social-emotionalneeds.Theseteamsarecomprisedoftrainededucatorswhoassistinbehaviormodificationforstudentsinneed.Staffandstudentswillhaveaccesstoadditionalcommunityresourcesforaddressingneedsrelatedtomentalhealth

ชะลอการหยุดการแพรก่ระจายของโรค

•  โรงเรียนและเขตพื้นทีใ่ชท้างเลือกวิธกีารสั่งสอน  (AMI)  วันในการจัดเตรียมคำแนะนำ  (ไมเ่กิน  36  ชั่วโมง)  เมื่อ
สร้างและปิดเขตไดร้ับการกำหนดเป็นผู้รับผลประโยชน์  นีค่ือการเพิ่มความจำเป็นของนักเรียนแต่ละคนในช่วง
ทีข่าดการติดต่อจากโควิด

โรค  (กรณี)  และบุคคลที่มาติดต่อกับ  (ผูต้ิดต่อ)  และทำงานร่วมกับพวกเขาเพื่อขัดขวางการแพรร่ะบาด•  
รวมถึงการถามผูท้ีต่ิดเชื้อโควิด19  ใหแ้ยกเชื้อ  •  การติดต่อเพื่อติดตามโรคในการควบคุมโรค

สุขภาพโดยการศึกษาเจ้าหน้าที่,ผูป้กครอง,และนักเรียนเกี่ยวกับอาการและช่วยเหลือปัญหา
สุขภาพในสังคม,ความสามารถทางสังคมและความยืดหยุ่น.

การหยุดชะงักระยะยาวของตัวบุคคลตามคำสั่งด้วย  GrabandGo,  ไดรฟ์-thrumeals  สำหรับนักเรียนทีส่่ง
อสุจภิายใต้  USD  การสละสิทธิใ์นวงกว้างสำหรับฤดรู้อนทีไ่รร้อยต่อ

•  คนทีไ่ดร้ับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19  ภายใน  90  วันทีผ่่านมาไมต่้องทำอะไรเลย

•  Contacttracingisusedtopreventthespreadofinfectiousdisease.•  โดยทั่วไป,  
contacttracinginvolvesidentifying  people  who  haveaninfectious

ฉีดวัคซีนแล้ว

•  โรงเรียน  JoplinSchools  จะดำเนินการต่อความต้องการทางโภชนาการของนักเรียนในระหว่าง

การกักกัน.

การติดต่อ

WHATISCONTACTTRACING?
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JoplinSchoolsispreparedtoprovidencessaryinformation  whenastudentorstaffmembertests  
positiveforCOVID-19.

สะสมนาทรีะหว่างช่วงเวลา  24  ชั่วโมงเริ่มต้นจากสองวันก่อนคนทีต่ิดเชื้อมอีาการเรียงลำดับบวก

•  พนักงานนักเรียนทีแ่สดงอาการของโควิด-19  ในขณะทีโ่รงเรียนจะถูกย้ายไปยังพื้นทีป่่วยทีก่ำหนดภายในอาคารเรียน
เพื่อลดการติดต่อกับผูอ้ื่นใหน้้อยที่สุด  •  fJoplin  โรงเรียนไดร้ับแจ้งการเร่งรัดเจ้าหน้าทีก่ารทดสอบทีเ่ป็น
บวกสำหรับโควิด-19  ผูต้ิดต่ออย่างใกลช้ิดจะไมไ่ดร้ับการระบตุัวผูป้กครองจะไดร้ับ

•  โรงเรียน  JoplinSchools  จะดำเนินการทดสอบผูป้่วยโควิด-19  ต่อจากอาการป่วย

•  ติดต่อใกลช้ิด:  ใครบางคนภายในหกคน

o  หากยังคงมอียูจ่นถึงอาการอื่นทีไ่มด่ขีึ้นหลังจากผ่านไป  5  วันของการแยกตัว  พวกเขาควรรอจนกว่าจะ
สิ้นสุดการรักษาจนกว่าจะปลอดจากการใชต้ลอด  24  ชั่วโมงโดยไมใ่ช้  ยาลดน้อยลงและอากา
รอื่นๆ  ของพวกเขามกีารปรับปรุง  พวกเขาควรติดต่อผูใ้หบ้ริการด้านการดูแลสุขภาพของตน
พร้อมคำถาม

ว่าด้วยการฉีดวัคซีน  ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมใหก้ำลังใจในการช่วยบรรเทาโรคโควิด-19

o  พวกเขาสามารถแยกออกหลังจาก  5  วันเต็มหากพวกเขาไมไ่ดร้ับการรักษาเป็นเวลา  24  ชั่วโมงโดยไมใ่ช้
ยาลดยาและอาการอื่น  ๆ   ดขีึ้น

•  หากคุณป่วย  อยูบ่้าน!

•  หากคุณป่วย  อยูบ่้าน!

•  JoplinSchoolsencouragesstafftoconsult  withthe  their  localhealthcareprovider

•  นักเรียนและเจ้าหน้าทีท่ีร่ะบวุ่าเป็นการติดต่ออย่างใกลช้ิดอาจยังคงอยูแ่ละ/หรือกลับไปโรงเรียนในทันที  ปิดการติดต่อ
ควรตรวจสอบอาการเป็นเวลา  10  วันและแยกทีบ่้านถ้าอาการมกีารพัฒนา•  คนทีม่อีาการโควิด-19  และมอีาการ
ควรแยกเป็นเวลาอย่างน้อย  5  วัน  คำนวณวันที่  5  วันแรกทีแ่ยกเป็นวันแรก

การทดสอบทีม่อียู่

•  นักศึกษาและบุคลากรทีม่กีารระบถุึงasacloseติดต่อและไดร้ับคำสั่งใหก้ักกันอาจจะยังคงอยูแ่ละ/หรือกลับไป
โรงเรียนทันที

aclose  contact  assoonastheinformation  is  available.

การติดเชื้อ  COVID-19
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