
   
            

  

     

                  
        

            
         

                
           

               
     

             
                
         

                   
             
         
         
            

 

                 
                    

               
  

  

                 
                

               

         

Skokie School District 73½ 
Oliver McCracken Middle School ● John Middleton Elementary School ● Elizabeth Meyer School 

Disyembre 17, 2021 

Mahal na Distrito 73.5 Mga Pamilya, 

Simula sa Lunes, Enero 3, 2022, ang mga protocol ng paaralan para sa mga mag-aaral sa panahon ng Test to Stay* ay 
magbabago bawat bagong gabay mula sa Skokie Health Department. 

Inaatasan na kami ngayon na gamitin ang BinaxNOW shallow nasal swab test para sa mga estudyanteng kinilala bilang 
malalapit na kontak at- karapatdapat para sa Test to Stay. 

Ang mga magulang ng mga karapat-dapat na mag-aaral ay ipagbibigay-alam sa pamamagitan ng telepono at iaalok ang 
opsyon na Pagsusuri upang Manatili. Ang isang nilagdaang pahintulot ay kinakailangan upang magpatuloy sa Pagsubok sa 
Pananatili. Maaaring tanggihan ng mga magulang ang Test to Stay, gayunpaman, ang mga mag-aaral ay kakailanganing 
mag-quarantine sa loob ng 10 araw. 

Sa sandaling matukoy ang isang mag-aaral bilang malapit na kontak at pahintulot ng magulang para sa Pagsusuri sa 
matanggap angPagmamalagi, susuriin ng nars ng paaralan ang mag-aaral gamit ang isang SHIELD saliva test at tatlong 
BinaxNOW nasal swab ayon sa hinihingi ng Skokie Health Department. 

Bagong protocol para sa mga estudyante sa panahon ng Test to Stay panahon ay ang mga sumusunod simula Enero 3rd: 
● Mga mag-aaral hindi ay papayagang sumakay sa bus ng paaralan sa panahon ng Test to Stay panahon. 
● Ang mga mag-aaral ay hindi papayagang kumain sa silid-kainan; ibang espasyo ang ibibigay. 
● Ang mga mag-aaral ay hindi papayagang lumahok sa mga aktibidad pagkatapos ng paaralan. 
● Ang mga mag-aaral ay papayagang makilahok sa recess, ngunit kakailanganing panatilihin ang 6 na talampakan na 

social distancing. 

Ang regular na lingguhang iskedyul ng pagsusuri ng SHIELD (saliva ng laway) ay nananatiling pareho. Ang mga mag-aaral 
na na-opt out sa SHIELD testing ay hindi karapat-dapat para sa Test to Stay. Ang mga mag-aaral na ito ay kakailanganing 
magkuwarentina sa loob ng 10 araw atdapat subaybayan ng mga magulang ang mga sintomas ng bata sa loob ng 
14 na araw. 

Taos-puso, 

Dr. Zipporah Hightower 
Superintendent 

* AngCOVID "Test to Stay" ay isang paraan ng regular na pagsusuri at contact tracing na nagpapahintulot sa mga mag-aaral na manatili 
sa paaralan kung sila ay malapit na nakikipag-ugnayan sa isang kaklase na nagpositibo sa COVID-19. Itinuturing ng Centers for Disease 

Control (CDC) ang Test to Stay bilang isang “promising practice” kapag isinama sa iba pang mga diskarte sa pag-iwas gaya ng universal 
masking. 
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PAALALA: Ang District 73.5 ay nagho-host ng COVID Vaccine Clinic sa Sabado, ika-18 ng Disyembre mula 8:00 am 
hanggang 12:00 noon. Lahat ay iniimbitahan! 
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