
   
            

     

        

                       
            

                   
             

                         
                           

         

                          
                       

       

                      
               
              
          
                   

                     
                          
            

 

   

                       
                   

                 

                   
        

         

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

Ngày 17 tháng 12 năm 2021 

Các gia đình 73.5 của Học khu thân mến, 

Bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 3 tháng 1 năm 2022, các quy trình của trường dành cho học sinh trong giai đoạn Kiểm tra để ở 
lại* sẽ thay đổi theo hướng dẫn mới của Bộ Y tế Skokie. 

Bây giờ chúng tôi được yêu cầu sử dụng BinaxNOW bài kiểm tra ngoáy mũi nông cho những học sinh được xác định là tiếp 
xúc gần gũi và đủ điều kiện cho Bài kiểm tra để ở lại. 

Phụ huynh của những học sinh đủ điều kiện sẽ được thông báo qua điện thoại và được cung cấp tùy chọn Kiểm tra để ở 
lại. Cần có sự đồng ý đã ký để tiến hành Thử nghiệm để ở lại. Phụ huynh có thể từ chối Bài kiểm tra để ở lại, tuy nhiên, học 
sinh sẽ được yêu cầu cách ly trong 10 ngày. 

Sau khi học sinh được xác định là có liên hệ chặt chẽ và nhận được sự đồng ý của phụ huynh cho việc Kiểm tra để ở lại , y 
tá của trường sẽ kiểm tra học sinh bằng cách sử dụng một xét nghiệm nước bọt SHIELD và ba miếng gạc mũi BinaxNOW 
theo yêu cầu của Bộ Y tế Skokie. 

Các giao thức mới cho học sinh trong thời gian Kiểm tra ở lại như sau bắt đầu từ ngày 3 tháng Giêng: 
● Học sinh sẽ không được phép đi xe buýt của trường trong suốt thời gian Kiểm tra ở lại. 
● Học sinh sẽ không được phép ăn trong phòng ăn trưa; không gian khác sẽ được cung cấp. 
● Học sinh sẽ không được phép tham gia các hoạt động sau giờ học. 
● Học sinh sẽ được phép tham gia vào giờ giải lao, nhưng sẽ cần phải duy trì cách xa xã hội 6 feet. 

Lịch trình xét nghiệm SHIELD hàng tuần đều đặn (mẫu nước bọt) vẫn được giữ nguyên. Những học sinh đã chọn không 
tham gia kỳ kiểm tra SHIELD sẽ không đủ điều kiện cho Bài kiểm tra để ở lại. Những học sinh này sẽ được yêu cầu cách ly 
trong 10 ngày và parents phải theo dõi các triệu chứng của trẻ trong 14 ngày. 

Trân trọng, 

Tiến sĩ Zipporah Hightower 
Superintendent 

*COVID "Kiểm tra để ở lại" là một phương pháp kiểm tra thường xuyên và truy tìm liên hệ cho phép học sinh ở lại trường nếu họ tiếp xúc 

gần với một bạn học có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) xem Thử nghiệm để Ở lại 
là một “phương pháp thực hành đầy hứa hẹn” khi kết hợp với các chiến lược phòng ngừa khác như đeo mặt nạ phổ quát. 

LỜI NHẮC: Quận 73.5 sẽ tổ chức một Phòng khám Chủng ngừa COVID vào Thứ Bảy, ngày 18 tháng 12, từ 8 giờ sáng đến 
12 giờ trưa. Tất cả đều được chào đón! 
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