Mô hình
học
kết hợp
HỌC VIỆN ĐÀO
TẠO TỪ XA
Học sinh đã đăng ký DLA sẽ
tiếp tục học từ xa.

LƯỢNG KHÔNG KHÍ LẤY
TỪ NGOÀI VÀO
được tăng cường ở tất cả
các tòa nhà. Hệ thống
thông gió hiện có làm tăng
lượng khí sạch và tăng tốc
NƯỚC RỬA TAY DIỆT
thời gian đổi bộ lọc theo
KHUẨN
hướng dẫn của CDC và Sở Y
có sẵn ở tất cả các điểm ra Tế.
vào tòa nhà và trong lớp
học.

BẢNG CHỈ DẪN
Được đặt trong tất cả trường
học để nhắc nhở học sinh và
nhân viên thực hành thói quen
vệ sinh để ngăn chặn vi trùng
lây lan.

RỬA TAY
được giáo viên tất
cả các lớp khuyến
khích trong suốt
ngày học.
HỌC SINH
ngồi vào ghế được chỉ định,
xếp theo hàng chứ không theo
nhóm.
KHU VỰC TIẾP XÚC NHIỀU
như bàn, ghế, cửa ra vào được
tẩy trùng thường xuyên giữa
các giờ nghỉ (tiểu học) hoặc
giữa các lớp học (trung học).

GIÃN CÁCH TIẾP
XÚC
các biện pháp trong
lớp học bao gồm để
ít bàn học hơn và
cách nhau 6 feet.

NHÂN VIÊN
được đào tạo để duy trì môi trường
an toàn, nhận biết các triệu chứng
của COVID-19 và giao tiếp với học
sinh trong khi vẫn giữ khoảng cách
tiếp xúc an toàn.
KHẨU TRANG
được tất cả mọi người đeo
trong trường học theo quy định
của thống đốc bang, bao gồm
học sinh từ Mẫu giáo đến lớp
12. Nhân viên nhà trường sẽ
được yêu cầu đeo khẩu trang
và khiên che mặt.

MÔN HỌC ĐẶC BIỆT/TỰ CHỌN
có thể được dạy trong lớp học.

Vui lòng vào trang www.restart.district279.org để biết thêm chi. tiết.

Mô hình
học
kết hợp
SÂN CHƠI
Và các khu vực ngoài trời khác
được mở cửa. Học sinh được
nhắc nhở giữ khoảng cách 6 feet
và các bề mặt cứng được vệ sinh
nhiều hơn.

CỬA SỔ
được đóng để ngăn không khí
chưa được lọc và trong.

NƯỚC RỬA TAY DIỆT
KHUẨN
có sẵn ở tất cả các điểm ra
vào tòa nhà và trong lớp
học.

VÒI NƯỚC
được tắt dù học sinh có thể
lấy nước vào bình riêng của
mình.

KHÔNG GIAN NGOÀI TRỜI
như sân bóng đá, bóng rổ và các
khu vực ngoài trời được sử dụng
làm không gian học bổ sung nếu
phù hợp.

BỮA ĂN
được phục vụ cho học sinh
trong nhà ăn và các khu vực
chung khác, sử dụng nguyên
tắc giãn cách xã hội đúng tiêu
chuẩn. Một số bữa sáng mang
đi được phục trong lớp học.
Bữa ăn được gửi về nhà với học
sinh cho những ngày học từ xa
và cho học sinh đăng ký học
Học viện Đào tạo Từ xa.

PHÒNG CÁCH LY
có sẵn cho các cá
nhân xuất hiện triệu
chứng COVID cho đến
khi họ được đón về.

CÁC ĐIỂM VÀO TRƯỜNG
CỤ THỂ
được chỉ định cho học sinh
để duy trì giãn cách xã hội.

TẤT CẢ CÁC NHÓM ĐỀU THỰC HIỆN
GIÃN CÁCH XÃ HỘI
khi tập trung ở các khu vực rộng như nhà
ăn. Không có các cuộc tụ tập lớn và có
rất ít khách ra vào trường.

XE BUÝT
đưa đón học sinh đảm
bảo giãn cách xã hội.
Học sinh được chỉ định
chỗ ngồi.
Vui lòng vào trang www.restart.district279.org để biết thêm chi. tiết.

