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8 qershor 2021
I dashur Komuniteti Somers Point,
në 1:04 pasdite, të hënën, 7 qershor 2021, Guvernatori Phil Murphy në Twitter, "Kërkesat e
maskimit në shkollë përfshinin përjashtime për nxehtësinë ekstreme. Zyrtarët e shkollës janë të
autorizuar të marrin vendimin më të mirë për ndërtesat dhe bashkësitë e tyre ".
Këtë mëngjes (6/8/2021) kemi marrë sqarime shtesë nga Zyra e Arsimit e Atlantikut të Qarkut
në emër të Departamentit të Edukimit të New Jersey që deklaroi sa vijon:
Protokollet e maskimit të përshkruara në Urdhrin Ekzekutiv Nr. 175, të cilat janë në përputhje
me CDC aktuale rekomandimet, mbeten në vend. Urdhri përfshin një përjashtim të maskimit të
kërkesave jashtë gjatë periudhave të nxehtësisë ekstreme. Për më tepër, Urdhri përfshin një
përjashtim nga maskimi i protokolleve në situata kur mbajtja e një maske do të pengonte
shëndetin e një individi.
Ju lutemi këshillohuni që Guvernatori ka sqaruar se ky përjashtim i maskimit në ambiente të
mbyllura mund të zbatohet në mënyrë të arsyeshme për situatat në të cilat një rreth përcakton,
sipas gjykimit të tij dhe bazuar në vlerësimin e tij për rrethanat individuale, që një periudhë e
nxehtësisë ekstreme u kërkon studentëve dhe stafit të heqin maskat e tyre ndërsa janë brenda
për të mbrojtur shëndetin individual. Si gjithmonë, individët e pavaksinuar inkurajohen
fuqimisht të vazhdojnë të mbajnë maska ndërsa marrin pjesë në aktivitete që përfshijnë
kontakte të qëndrueshme me të tjerët, ose kur ndodhen në një mjedis të mbushur me njerëz.
Unë dua të sqaroj se si Distrikti do të shkojë përpara me këtë udhëzues për pesë (5) ditët e
mbetura të vitit shkollor dhe seancat tona të Akademisë Mësimore Verore në shkollë.
Gjatë orëve të shkollës
(Lidhja e Dokumentit Udhëzues https://nj.gov/governor/news/news/562021/approved/20210524a.shtml):

●

●

Mandatet e maskave do të qëndrojnë në vend brenda ndërtesave të shkollës, pasi të
gjitha ndërtesat tona janë ajrore- i kushtëzuar. (Ju lutemi referojuni plumbit # 3 nën
Heqjen e mandatit të maskës në hapësirat e mbyllura publike.)
Distancimi social me gjashtë këmbë do të qëndrojë në vend, së bashku me mburojat, për
të ndihmuar me protokollet e zbutjes që na kanë lejuar të qëndrojmë të hapur për
studentët tanë.
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AKTIVITETET E JASHTME: Stafi do të vlerësojë motin (nxehtësia ekstreme) dhe do
t'i lejojë studentët të heqin maskat e tyre duke inkurajuar distancimin shoqëror. Ky
vendim i përditshëm do të jetë në bashkëpunim me Departamentin e Infermierisë dhe
Administratën e Rrethit Shkollor Somers Point.

Kërkesat dhe konsideratat për çmimet dhe ceremonitë e diplomimit (dokumenti i
referencës - https://www.nj.gov/education/covid19/boardops/commencement.shtml):

●

●

●

Ndërsa kufiri numerik për tubimet e brendshme u hoq në 4 qershor 2021, pavarësisht
nga madhësia e vendit, planifikimi ynë për ceremonitë e fundvitit filluar muaj më parë.
Ne do t'i përmbahemi numrit të mysafirëve të planifikuar fillimisht për programet tona
të ndarjes së çmimeve dhe diplomimit, me transmetim të drejtpërdrejtë të
disponueshëm për të gjithë anëtarët e familjes për të marrë pjesë.
Sugjerohet që të gjithë pjesëmarrësit në këto aktivitete të mbajnë maskat e tyre brenda,
ndërsa për aktivitetet në natyrë, maskat janë opsionale për individët plotësisht të
vaksinuar.
Ne do të sigurojmë stacione për pastrimin e duarve, peshqirë me një përdorim për larjen
e duarve në banjë dhe stafin për të pastruar vendet në përdorim për ngjarje të veçanta.

Këshilla të sigurisë për individë të pavaksinuar:
● Vishni një maskë, lani duart, praktikoni distancimin shoqëror dhe qëndroni në shtëpi
nëse jeni i sëmurë.
● Vizitorët duhet të shmangin kontaktet e drejtpërdrejta, duke përfshirë shtrëngime
duarsh dhe përqafime, me të tjerët jashtë shtëpisë së tyre.
● Distrikti shkollor Somers Point do të vërë në dispozicion mjete për pastrimin e duarve
për mysafirët.
● Ngjarjet do të jenë më të shkurtër se normalja për të zbutur rrezikun për studentët, stafin
dhe familjet tona.
tonë Somers Point School Community dhe fqinjët kanë luftuar me gjithnjë në ndryshim
udhëzime dhe të paqarta pritjet për shkollat kundrejt bizneset. Ne po rregullohemi, siç lejohet,
bazuar në udhëzimet më aktuale nga Shteti i New Jersey. Ne e vlerësojmë durimin,
mirëkuptimin dhe mbështetjen tuaj dhe shpresojmë që një vit më "normal" në shtator 2021.

Edukimi juaj,

Michelle CarneyRay-Yoder, Ed.D.,TIST SHKOLLS Kryeinspektor
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