
2021-22 Mga Patnubay sa Pagpapatakbo ng Balik Paaralan

Panatilihing Walang Sintomas ang ASD
Mga Alituntunin sa Mga Paaralan, Mga Gusaling Pang-Administratibo, at mga Bus.

Mga Modelong Pang-akademiko
Ang ASD ay magkakaroon ng full-length, in-person school days at virtual learning na pipili ang mga pamilya ng modelo 
para sa kanilang mga pangangailangan. Ang schedule ng full-length school day ay ang mga sumusunod:
High  7:30 a.m.–2:00 p.m.  Middle 8:15 a.m.– 2:45 p.m.  Elementarya 9:00 a.m.–3:30 p.m.

Paglilinis at Pagdidisimpekta
Ang regular na paglilinis at pagdidisimpekta ay magaganap sa mga bus, sa mga paaralan, at sa mga tanggapan ng administratibo. 
Malilinis ang mga silid-aralan araw-araw. Ang kaka-ibang pagdidisimpekta sa mga paaralan ay magaganap kung kinakailangan.

Pisikal na Pagdistansya
Ang pisikal na pagdistansya ng 3-6 talampakan ay dapat na sundin sa lahat ng silid-aralan at mga 
gusali ng Distrito, hangga’t maaari, ngunit hindi dapat ibukod ang mga mag-aaral mula sa in-
person learning upang mapanatili ang minimum na kinakailangan sa distansya.

Mga Pantakip sa Mukha
Kinakailangan ang mga pantakip sa mukha para sa lahat ng mga mag-aaral, kawani, at bisita habang nasa loob ng mga paaralan 
at gusali ng ASD. Ang ilang mga pagbubukod ay maaaring isaalang-alang para sa mga layuning pang-edukasyon at para sa pagbuo 
ng grupo ng mga tao na buong nabakunahan na. Hindi kinakailangan ang mga pantakip sa mukha sa mga panlabas na aktibidad.

Paghuhugas ng kamay / Paglilinis ng Kamay
Magagamit ang hand sanitizer sa lahat ng mga paaralan at sa mga bus. Ang madalas na 
paghuhugas ng kamay at / o paglilinis ay magaganap sa buong araw ng pag-aaral.

Transportasyon
Kinakailangan ang mga pantakip sa mukha para sa mga mag-aaral, nagmamaneho ng bus, at mga 
attendant sa mga bus ng paaralan. Ang ilang mga ruta ay maaaring nagtalaga ng pag-upo.

* Naaayon sa patnubay ng CDCMga Pagkain at
Hinahain ang mga pagkain sa mga mag-aaral at kinakain sa mga cafeteria at iba pang mga lugar ng.*

* Naaayon sa patnubay ng CDCHinahain ang
Malilinis ang mga silid-aralan araw-araw. Ang mga harang sa desk o iba pang mga partisyon ay.*

HVAC
Ang mga sistema ng bentilasyon ng gusali ng paaralan ay pinapagana dalawang oras bago magsimula ang paaralan at patuloy 
na gumagana ng dalawang oras pagkatapos magtapos ang araw ng paaralan upang matiyak ang palitan ng hangin.

Kalusugan at Kaligtasan ng Mag-aaral / Kawani
Ang mga nars at mga sinanay na tauhan ay nasa lugar upang mag tsek ng mga mag-aaral at kawani na 
nagpapakita ng mga sintomas ng karamdaman. Ang mga wastong protokol ng paghihiwalay ay susundan 
sa kaganapan ng mga hinihinalang kaso sa mga paaralan o gusaling administratibo.

Recess
Ang pagsusuot ng mask ay magiging opsyonal para sa mga mag-aaral sa labas ng recess.

* Naaayon sa patnubay ng CDC



Mga Boluntaryo at Mga Bisita
Malugod na tinatanggap ang mga boluntaryo at mga bisita ng paaralan. Ang mga boluntaryo at mga bisita ay 
kinakailangan na sundin ang mga pamamaraan at protokol ng Distrito at hindi dapat bisitahin ang anumang.

Hi!

Larong Palakasan/Gawaing Extra-kurikular
Ang panloob at panlabas na larong palakasan at mga gawaing ekstrakurikular tulad ng mga sayaw, pagpupulong, school spirit 
na pagtitipon, pagganap ng mahusay na sining, at mga aktibidad sa club ay maaaring magamit sa mga mag-aaral at manonood. 
Para sa panloob na larong palakasan, ang mga atleta ay magsusuot ng mask kung nasa sideline. Ang mga manonood ay 
inaasahang magsuot ng mga mask sa panahon ng mga panloob na paligsahan at mga kaganapan. Ang pagsusuot ng mask 
ay magiging opsyonal para sa lahat ng mga panlabas na larong palakasan at aktibidad. Naaayon sa patnubay ng CDC

Mga Pangkalahatang Alituntunin sa mga Kawani at Mga Magulang

Mga Mag-aaral o Kawani na Nagpapakita ng Sintomas – PANATILIHIN NA 
WALANG SINTOMAS ANG ASD
Ang mga magulang at tagapag-alaga ay dapat magsagawa ng isang pagsusuri ng mga sintomas ng kanilang 
mag-aaral at panatilihin ang kanilang mag-aaral sa bahay kung nagpapakita ng mga sintomas. Mahigpit na 
hinihikayat ang mga magulang at tagapag-alaga ng mga mag-aaral na nagpapakita ng mga sintomas na kumuha 
ng COVID-19 test. Nalalapat ang parehong pamantayan para sa mga kawani na nagpapakita ng sintomas.

Pag-uulat at Komunikasyon
Mahigpit na hinihimok ang mga magulang na abisuhan ang mga paaralan kung ang kanilang mag-aaral 
ay isang kumpirmadong positibo o malapit na kontak ng may COVID-19. Iuulat ng mga paaralan ang 
mga nakumpirmang kaso (mag-aaral at / o kawani) gamit ang online na format na ulat ng COVID-19 ng 
Distrito. Ang Distrito ay mag-uulat ng mga natuklasan at mga rekomendasyon sa mga apektadong tauhan 
at pamilya ng mga mag-aaral. Ang komunikasyon ay magiging tiyak sa mga indibidwal o pangkat.

Testing
Magbibigay ang ASD ng test sa mga kawani at mag-aaral na nagpapakita ng sintomas alinman sa pamamagitan 
ng mga nars sa paaralan o isang kinontratang tagapagbigay na may pahintulot ng magulang o tagapag-alaga. 
Ang mga lugar ng munisipyo ay magpapatuloy na magbibigay ng test sa mga lokasyon sa buong munisipyo.

Pagbabakuna
Magbibigay ang ASD ng mga bakuna sa COVID-19 sa mga karapat-dapat na mag-aaral (na may pahintulot ng 
magulang o tagapag-alaga), kawani, at mga miyembro ng pamayanan sa pamamagitan ng isang kinontratang 
tagapagbigay. Ang Distrito ay magpapatuloy din na magsagawa ng mga klinika sa pagbabakuna, upang isama 
ang trangkaso at iba pang pagbabakuna na hinihiling ng Estado, sa mga paaralan kung kinakailangan.

Suriin ang www.asdk12.org para sa mga update Tagalog

http://www.asdk12.org

