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Шкільний округ м. Рентона продовжує співпрацювати з Громадським охороною здоров'я - Сіетл і

округ Кінг, і Департаментом охорони здоров'я штату Вашингтон(ДЗ) для відстеження даних про
COVID-19 і прийняття обґрунтованих рішень, щоб визначити, коли ми можемо повернути учнів до
очного навчання. Департамент охорони здоров'я штату Вашингтон оновив керівництво від

16.12.20, , в якому розглядаються умови навчання, засновані на передачі COVID-19 в
громадах.
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ОКРУГ ТА КООРДИНАТОР НА МІСЦІ COVID-19 / КОМАНДИ РЕАГУВАННЯ
Шкільний округ м. Рентона ретельно скоординував, спланував і підготував наступні плани
відповідно до обов'язкових медичних вимог для відкриття наших шкіл на 2020-21 навчальний рік
відповідно з Громадським охороною здоров'я - Сіетл і округ Кінг (PHSKC), з Управлінням
суперінтенданта громадської освіти (OSPI) керівництво , і канцелярія губернатора. Ми будемо
співпрацювати з цими групами, відстежуючи інструкції і протоколи з охорони здоров'я і безпеки,
при необхідності оновлюючи наші відповіді.
Справляючись з COVID-19 в школах і установах округу, щоб допомогти зменшити передачу і
зберегти здоров'я і безпеку студентів, співробітників і сімей, потрібна скоординована відповідь
команди. Ми визначили конкретні ролі і обов'язки персоналу для підтримки цієї роботи.

КООРДИНАТОР ОКРУГУ COVID-19
Лаура Віддіс, директор служби охорони здоров'я, була призначена координатором округу по
COVID-19. Координатор округу:
1. Служить сполучною ланкою з громадським охороною здоров'я Сіетла і округу Кінг (PHSKC).
2. Використовує онлайн-систему звітності для інформування PHSKC про підтверджені випадки
COVID-19 в кожній школі.
3. Підтримує і оновлює шкільні випадки і шаблон точного списку контактів (B) для округу.
4. Поширює протоколи, процедури і ресурси шкільним координаторам по COVID-19.
5. Оновлює протоколи, процедури і шкільні ресурси в міру появи нових або змінених
керівництв CDC, WA DOH і PHSKC.
6. Служить контактною особою для питань та інформації для спільноти в цілому, а також
зацікавлених сторін / партнерів шкільного округу.

КОМАНДИ РЕАГУВАННЯ COVID-19
Кожна школа / має групу реагування на COVID-19, що складається з наступних працівників:
• Координатор ділянки COVID-19
• Керівник скринінгу COVID-19
• Керівник по ізоляції COVID-19
• Керівник інфекційного контролю

КООРДИНАТОР НА МІСЦІ COVID-19
Координатори ділянок були визначені для кожної школи та округу.
• Директори шкіл є координаторами на місці шкіл.
• Ренді Метісон є координатором на місці освітнього центру Kohlwes (KEC).
• Метт Фельдмайер є координатор на місці центру обслуговування, експлуатації та
технічного обслуговування (FOMC).
• Хізер Бертольд є координатор на місці складу.
• Грегорі Даттон є координатор на місці транспорту.

Координатори на місці COVID-19 несуть відповідальність за моніторинг здоров'я співробітників і
забезпечення безпеки на робочих місцях у зв'язку з COVID-19. Координатор на місці:
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1. Надає ресурси і інформацію про COVID-19 і карантин / ізоляцію для хворих співробітників і
сімей хворих студентів.
2. Збирає додаткову інформацію про близьки контакти для відстеження.
3. Служить сполучною ланкою для координатора округу COVID-19.
4. Управляє внутрішнім і зовнішнім обміном інформацією про статус спалаху в школі.
5. Служить контактною особою для відповіді на запитання та надання інформації для
персоналу / студентів / сімей.
6. Повідомляє близьким контактам учнів / співробітників з позитивним результатом COVID-19
про зараження і необхідності поміщення в карантин.
7. Підтримує і поширює процедури, протоколи та інформацію про COVID-19 серед усього
персоналу, студентів та сімей.
8. Гарантує, що студенти / співробітники використовують маски для обличчя.
9. Гарантує, що є співробітники, призначені і доступні щодня для виконання ролей групи
реагування на COVID-19 на місці.
10. Служить контактною особою при проблемах з перевіркою температури Seek Scan,
поповненням запасів ЗІЗ.

КЕРІВНИК СКРИНІНГУ COVID-19
Медсестра школи буде нести відповідальність керівника скринінгу COVID-19. Керівник скринінгу на
інших дільницях округу визначається координатором на місці COVID-19. Ведучий скринінгу:
1. Збирає інформацію про симптоми студентів або співробітників.
2. Повідомляє батьків / опікунів / контактних осіб для екстрених ситуацій, щоб допомогти
студентам / співробітникам безпечно дістатися додому.
3. Збирає попередню інформацію для шаблону шкільних випадків і списку контактів,
включаючи дати заразного періоду.
4. Гарантує, щоб студенти / співробітники використовують маски для обличчя.
5. Повідомляє керівництво з інфекційного контролю про необхідність ініціювати протоколи
інфекційного контролю.

КЕРІВНИК ІЗОЛЯЦІЇ COVID-19
Координатор на місці призначив керівника по ізоляції COVID-19, який варіюється в залежності від
школи. Керівник ізоляції:
1. Курирує ділянку, де студенти / співробітники, у яких проявилися симптоми COVID-19 під
час навчання, і перебування до тих пір, поки вони не покинуть школу.
2. Гарантує, що студенти / співробітники в масках і зберігають соціальну дистанцію від інших
під час очікування.
3. Гарантує, що учень переданий батькові / опікуну або виконуючого.

КЕРІВНИК КОНТРОЛЮ ІНФЕКЦІЇ
Офіс-менеджер буде нести відповідальність керівника інфекційного, працюючи в тісному
співробітництві з доглядачем в кожній школі. Керівник інфекційного контролю для інших ділянок
визначається координатором на місці COVID-19. Керівник інфекційного контролю:
1. Сприяє ініціації протоколів очищення і дезінфекції всіх уражених ділянок.
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2. Повідомляє доглядача про те, що уражені ділянки необхідно очистити і продезінфікувати
відповідно до протоколів очищення / дезінфекції CDC COVID-19.
3. Гарантує, що уражені ділянки не використовуватимуться до завершення очищення.
(Наприклад, доглядач закриває ділянки і вивішує знак).
4. Підтверджує, що обслуговуючий персонал завершив очистку і дезінфекцію всіх уражених
ділянок.
Ведучий доглядач в кожній будівлі:
1. Забезпечує щоденну дезінфекцію зони ізоляції COVID.
2. Підтримує і оновлює протоколи і процедури очищення і дезінфекції.
3. Готує плани очищення від COVID-19 і регулярно оновлює плани з урахуванням нових або
переглянутих рекомендацій CDC і WA DOH.
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ОБОВ'ЯЗКОВІ ВИМОГИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ВИМОГИ ДЛЯ ВСІХ СПІВРОБІТНИКІВ І ВІДВІДУВАЧІВ
Слідуючи рекомендаціям Суспільної охорони здоров'я і праці та промисловості , ми вимагаємо від
усіх студентів, співробітників і відвідувачів наступне:
• Перевірка температури / щоденне підтвердження
• Запис співробітників / відвідувачів в журнал для полегшення відстеження контактів
• Носити маски: всякий раз, коли в приміщенні знаходиться більше однієї людини,
студенти, співробітники і відвідувачі повинні носити маски, що закривають їх ніс і рот.
• Підтримувати відстань шести футів між собою, коли це можливо
• Часто мити руки або використовувати дезінфікуючий засіб для рук.

ПЕРЕВІРКА ТЕМПЕРАТУРИ, ВИКОРИСТАННЯ ПОШУКОВОГО СКАНУВАННЯ, ВХІД В
СИСТЕМУ, ЩОДЕННА АТЕСТАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Крок 1 – Щодня при вході в будівлю виміряти свою температуру, зупиняючись біля Seek Scan.
Переглянути це відео для отримання докладної інформації про процес.
•
•

Дивіться прямо в камеру (а не в монітор) для максимально швидкого читання.
Пошукове сканування працює краще, коли люди знімають окуляри. Іноді зниження маски
для обличчя нижче носа допомагає знайти орієнтири на обличчі.
• Якщо ви маєте результат високої температури, спробуйте зняти головний убір або капішон
або почекати хвилину, щоб пристосуватися до температури повітря в приміщенні, перш ніж
знову спробувати сканування температури або ручний термометр
Крок 2 – Увійдіть в систему журналу співробітників / відвідувачів. Це полегшить відстеження
контактів.
Крок 3 –Заповніть щоденну атестацію здоров'я.
• Персонал / Відвідувач:
o
o

Знайдіть посилання Щоденна атестація здоров'я на веб-сайті округу, на сторінці
«Ресурси для персоналу» в розділі «Швидкі посилання для персоналу».
Використовуйте QR-код на наклейках у кожного входу.
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o

o

Якщо ви відвідуєте кілька шкіл і округів за один день, вам потрібно заповнювати
щоденну атестацію здоров'я тільки один раз в день. Ви можете вибрати свою
першу зупинку або домашню базу. Не забувайте виконувати вхід в систему
журналу співробітників або відвідувачів в кожному місці, яке ви відвідуєте.
Гостьовий доступ і другорядні відвідувачі в школу не будуть заохочуватися, поки
COVID-19 залишається активним в співтоваристві. У тих випадках, коли вхід гостей і
батьків до школи вважається доречним, вони повинні будуть пройти реєстрацію
відповідно до шкільного протоколу перевірки.

o

Учні: сім'ям буде запропоновано кожен день заповнювати паперову атестацію.
o Сім'ї можуть заповнити атестацію здоров'я на Skyward. Подивіться відео-інструкцію про те,
як заповнити атестацію здоров'я на Skyward App.

АТЕСТАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Персоналу, сім'ям і відвідувачам, що входять в будівлі, буде запропоновано заповнити щоденну
довідку про стан здоров'я. Згідно з рекомендаціями Міністерства охорони здоров'я, людям з
симптомами COVID-19 забороняється входити в будівлі округу. Питання, що задаються при
атестації здоров'я:
o
o
o

Ім'я
Назва будівлі / відвідування
Чи є у вас які-небудь з наступних симптомів, які не пов'язані з іншим захворюванням
(відзначте всі належні варіанти)?
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Висока температура (100,4 F або вище)
Кашель
Задишка або утруднене дихання
Озноб
Втома
Болі в м'язах або тілі
Головний біль
Втрата смаку або запаху
Біль в горлі
Закладення носа або нежить
Нудота або блювота
Діарея
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o

o
o

Чи були ви в тісному контакті з будь-ким з підтвердженим COVID-19 протягом останніх 14
днів? (* Тісний контакт означає знаходження в межах 6 футів (2 метрів) від інфікованої
людини протягом 15 хвилин і більше.)
Чи був у вас позитивний тест на COVID-19 на наявність активного вірусу за останні 10 днів?
Чи говорили вам протягом останніх 14 днів фахівець в галузі суспільної охорони здоров'я
або медперсоналу про необхідність самоконтролю, самоізоляції чи карантину через
побоювання з приводу інфекції COVID-19?

ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ З ЩОДЕННОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ПРО ЗДОРОВ'Я?
Персонал
•

Коли хтось вказує, що у нього є симптом, або відповідає «так» на будь-який з питань,
автоматично створюється електронний лист координатору COVID школи / об'єкта
o Якщо співробітник ще не зв'язувався зі своїм керівником, координатор школи /
об'єкта COVID знаходить співробітника, щоб визначити, чи була форма повністю
правильною, і краще зрозуміти ситуацію, щоб визначити, чи потрібно
співробітнику йти додому або може залишатися на роботі.
• Для людей, які не мають симптоми в і відповідають «ні» на всі питання, відповіді
зберігаються протягом 90 днів.
Відвідувач / Студент, який відповів «Так» на
будь-яке питання атестації, не буде допущений
в будівлю

ЯК ПРАВИЛЬНО НОСИТИ МАСКУ
•

Вимийте руки перед тим, як надіти маску.

•

Накрийте ніс і рот і закріпіть під
підборіддям.

•

Постарайтеся щоб маска щільно сиділа на обличчі

•

Переконайтеся, що ви можете легко дихати

ПІДТРИМКА УЧНІВ ПРАВИЛЬНОГО НОСІННЯ МАСКИ
Очікується, що всі учні будуть носити маски в автобусі і в школі. Будуть випадки, коли маска не
буде одягнена постійна студентами. Коли це станеться, персонал буде працювати зі студентом і
сім'єю, щоб підтримати студента. Наступні стратегії можна використовувати, але не обмежуються
ними:
• Розмова зі студентом, щоб пояснити очікування і важливість носіння масок.
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•

•

Зв'язатися з сім'єю, щоб узгодити повідомлення і очікування учня
o Запитайте сім'ю, чи є у них ідеї, які можна було б використовувати в школі
o Попросіть сім'ю провести практичні заняття вдома
o Запитайте, чи можуть вони розважити дитину, надавши маску, яка їм подобається
або яку вони самі прикрасили.
Визнайте розчарування і дискомфорт студента

•

Заплануйте перерви в масках і поділіться цим планом зі студентом і сім'єю

•

Стимулюйте носіння маски, дозволяючи студенту заробити бажані види діяльності.
Працюйте з сім'єю, щоб забезпечити це вдома і в школі.

•

Попросіть учня покинути клас, поки він не буде готовий знову надіти маску.

•

Обговорення з сім'єю, щоб визначити, чи є очне навчання найбезпечнішим способом
доступу учня до своєї освіти.

МИТТЯ РУК
•
•
•
•
•

Студенти будуть навчені правильної техніки миття рук. Миття рук доступне в туалетах і в
класах школи початкових класів.
Додаткові можливості миття рук будуть підкреслені протягом дня.
Всі учні повинні мити руки перед їжею.
Плакати про миття рук, опубліковані Центром по контролю захворювань (CDC), розміщені в
школах.
Співробітників і студентів попросять вимити руки або використовувати дезінфікуючий засіб
для рук в наступних ситуаціях:
o По прибуттю в школу
o Перед їжею або закусками
o Після активного відпочинку
o Після відвідування туалету
o Після чхання або сякання
o Перед від'їздом зі школи

НАВЧАТИ ГАРНУ ЗВИЧКУ МИТТЯ РУК
•

Для миття рук використовуйте звичайне мило і воду - перед їжею, після відвідування
туалету, після перерви і т. Д. Використання антибактеріального мила не рекомендується.
Використовуйте просте мило без ароматизаторів. Коли немає доступу до раковини,
наприклад, під час екскурсії, можна використовувати дезінфікуючий засіб для рук на
спиртовій основі (не менше 60% спирту, без барвників та ароматизаторів) або серветки на
спиртовій основі. Дезинфікуючі засоби для рук не замінюють миття рук: вони неефективні,
якщо руки брудні або жирні.

ДЕЗІНФЕКЦІЯ РУК ЗА ВІДСУТНОСТІ НАЯВНОМУ МИТТЯ РУК
•
•

Пункти дезінфекції рук розміщені у всіх школах.
Безконтактні дозатори дезинфікуючого засобу для рук є у всіх будівлях: персонал, студенти
та відвідувачі повинні продезінфікувати руки при вході в будівлю.
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ФІЗИЧНЕ ДИСТАНЦІЮВАННЯ
•

•
•
•
•

•

Соціальне дистанціювання в оточенні, де знаходяться учні, знизить загрозу передачі вірусу.
Школи організували середу навчання учнів так, щоб клас дивився в одному напрямку і
уникав аранжування невеликих груп.
Класні кімнати та загальні приміщення були змінені, і робочі процеси були змінені, щоб
забезпечити фізичну відстань шести футів.
Були змінені: фізичний простір, змінено розклад і прийняті необхідні плани для
забезпечення студентів харчуванням щоб забезпечити фізичне відстань шести футів.
Шкільні автобуси збільшили фізичне дистанціювання на шкільних автобусах, як можна
більше на даному маршруті автобуса.
Плани посадки і висадки студентів були змінені, щоб забезпечити належне фізичне
дистанціювання і мінімальні можливості для батьків та інших дорослих, які не є
співробітниками, входити в наші будинки.
На підлозі і на стінах розміщені вивіски, які допомагають співробітникам і студентам
притримувати фізичне дистанціювання. У шкіл є плани щодо однобічного направленого
потоку, щоб обмежити поперечний потік учнів.
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КЕРІВНИЦТВО, КОЛИ ЗАЛИШАТИСЯ ВДОМА, А КОЛИ ЙТИ ДО
ШКОЛИ
Шкільний округ м.Рентона буде слідувати вказівкам громадської охорони здоров'я Сіетла і округу
Кінга (PHSKC) щодо того, коли співробітники або учні з симптомами COVID-19 або які були в
близькому контакті з людиною з COVID-19 можуть повернутися в школу. Схемa перевірки PHSKC
дає чіткі рекомендації про те, коли співробітники, студенти та відвідувачі повинні залишатися
вдома і не ходити в школу.

Крім того, PHSKC пропонує просту для розуміння інфографіку Коли я знову зможу бути поруч з
іншими .
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ПРИБИРАННЯ І ДЕЗІНФЕКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ
ПІДТРИМКА ЧИСТОТИ НАШИХ ПРИМІЩЕНЬ
•

•

•

•

•

•
•
•

Ми розробили режим прибирання наших приміщень та автобусів відповідно до рекомендацій
Міністерства охорони здоров'я США і Довідником з інфекційного контролю 2010 року. Дивіться
відео цієї роботи .
Підлоги, поверхні, столи і поверхні робочого столу щодня миються обслуговуючим
персоналом. Поверхні яких часто торкаються щодня дезінфікуються персоналом, що
відповідає за прибирання приміщень що включає поручні, дверні ручки і ручки, клавіатури,
вимикачі, раковини, змішувачі, питні фонтанчики, підлокітники і точки регулювання стільців, а
також дверні ручки для людей з фізичними обмеженнями.
Департамент охорони праці ввів в дію протоколи «перехресного зараження», в яких
використовуються серветки з мікрофібри різного кольору і тканини, призначені для різних
приміщень.
Департамент прибирання приміщень змінив методи проведення чистки і дезінфекції. Вони
будуть використовувати техніку «від чистого до самого брудного» «зверху вниз» і стежити за
тим, щоб серветки і тканини з мікрофібри не використовувалися разом в класних кімнатах і
місцях загального користування і вбиральнями. Кожне приміщення буде очищено /
продезінфіковані чистим набором серветок з мікрофібри і тканини.
Відділ прибирання приміщень буде використовувати електростатичний розпилювач для
допомоги в санітарній обробці / дезінфекції всіх приміщень по всій будівлі. Це дозволить
рівномірно наносити санітарний / дезінфікуючий засіб на поверхні і точки дотику, зводячи до
мінімуму поширення COVID 19 і підвищуючи ефективність.
Можуть бути встановлені фізичні бар'єри або використані інші ділянки, де фізичне
дистанціювання неможливо.
Станції для дезінфекції рук доступні у всіх школах і будівлях округу.
У нас є інженер-механік в штаті, який працює з нашим консультантом по навколишньому
середовищу, щоб оцінити кожну систему HVAC в окрузі і дати рекомендації по потенційним
поліпшень, в тому числі забезпечити відповідність заміни фільтрів рекомендацій виробників,
збільшення повітрообміну, посилення фільтрації твердих частинок ( від MERV-8 до MERV-11
або MERV-13 в деяких місцях).

ПИТНІ ФОНТАНИ:
Всі питні фонтани в школах і класах відключені і не будуть доступні для персоналу або учнів. Кожен
поверх школи матимуть станції заправки води. Крім того, в класах учні можуть використовувати
кран для наповнення пляшок з водою.

ТУАЛЕТНІ ПРОЦЕДУРИ:
Щоб підтримувати фізичне дистанціювання, для туалетного малокомплектних групових осередків
буде вказано кількість студентів, яким дозволено перебувати в приміщенні в будь-який момент
часу. Студентів та персонал попросять ретельно вимити руки перед виходом з туалету.

СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЇ І КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ (HVAC):
Хоча системи опалення, вентиляції та кондиціонування повітря (HVAC) не можуть запобігти
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поширенню вірусу від однієї людини до іншої, в систему можна внести зміни, щоб звести до
мінімуму поширення вірусу з одного приміщення в інше. Шкільний округ м. Рентона працював із
зовнішнім агентством для оцінки систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря у всіх
наших школах і слідував наданими рекомендаціями. Дивіться відео цієї роботи. Виходячи з
рекомендацій, шкільний округ м.Рентона:
• Збільшення припливу свіжого зовнішнього повітря під час перебування студентів /
співробітників.
• Промивання будівель ночами великою кількістю зовнішнього повітря.
• Встановлення повітряних фільтрів з мінімальним звітним значенням ефективності (MERV)
MERV-13, де це можливо. Типові шкільні системи використовують фільтр з рейтингом MERV
десь між MERV-8 і MERV-11. Оновлення MERV-13 допоможе ще більше знизити ризик і
допоможе вловлювати вірусні частинки, що переносяться по повітрю.
• Заміна повітряних фільтрів в будівлі при позитивному діагнозі COVID.

ПРИБИРАННЯ КЛАСІВ
Персонал прибиральників школи відповідає за прибирання / дезінфекцію шкіл. Деякі вчителі
вважають за краще робити додаткове прибирання. Ось як забезпечити безпечну і ефективну
боротьбу з брудом і мікробами. Кожне приміщення Класу має мати «Контрольний список
прибирання», який буде висіти за дверима Класу або всередині самого класу. Це продемонструє,
що «поверхні з підвищеним ступенем торкання» дезінфікуються частіше відповідно до
рекомендацій Міністерства охорони здоров'я. 3 рази на день (вранці / опівдні / після полудня)
персонал прибирання приміщень буде приходити в класні кімнати і дезінфікувати всі точки
взаємодії. Департамент прибирання приміщень просить вас залишити клас на 5 хвилин раніше,
щоб можна було провести цю роботу відповідно до розкладу (в середині дня / після полудня).

ЗНАЙТЕ РІЗНИЦЮ МІЖ ПРИБИРАННЯМ, САНІТАРНОЮ ОБРОБКОЮ ТА ДЕЗИНФЕКЦІЄЮ
• ПРИБИРАННЯ видаляє бруд і більшість мікробів. Використовуйте мило і воду.
Рекомендується використовувати сертифікований сторонній екологічно чистий очищувач.
У класі головна увага приділяється прибиранню.
• САНІТАРНА ОБРОБКА знижує кількість мікробів до безпечного рівня. Наприклад, в сфері
громадського харчування правила харчового кодексу містять особливі вимоги до
санітарних засобів в кафетерії і на кухні.
• ДЕЗІНФЕКЦІЯ вбиває більшість бактерій, в залежності від типу хімічної речовини, і тільки
при використанні відповідно до вказівок на етикетці.

ЗАГРОЗА ДЕЗІНФІКУЮЧИХ СЕРВЕТОК
Департамент охорони здоров'я штату Вашингтон (DOH) приписує персоналу прибиральників
установ регулярно використовувати дезінфікуючі і санітарні засоби тільки в зонах підвищеного
ризику - кабінет медсестри, ванні кімнати, кафетерії, кухні, питні фонтанчики, раковини і дверні
ручки; бажано, коли студентів немає. Надмірне використання не забезпечує додаткового захисту і
може піддати студентів і співробітників впливу шкідливих хімічних речовин. Студенти ніколи не
повинні використовувати дезінфікуючі засоби
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•

•
•
•
•
•

•

Багато популярних серветок містять токсичні хімічні речовини, які можуть викликати
негайні гострі побічні ефекти, такі як подразнення шкіри і очей, а також сприяти розвитку
хронічних і довгострокових захворювань.
Дезінфікуючі серветки містять активні інгредієнти, які викликають:
Астму (наприклад, відбілювач / гіпохлорит натрію, пероксіуксусная кислота, кВат.)
Рак (наприклад, орто-фенілфенол)
Підвищення чутливості шкіри (наприклад, відбілювач, соснове масло, тимол).
Дезінфікуючі хімічні речовини часто містять клас речовин, які називаються сполуками
четвертинного амонію або «четвертинними сполуками». Ці хімічні речовини подразнюють
шкіру, можуть викликати подразнення легенів, а також викликають астму і шкоду
репродуктивній системі.
Надмірне використання антибактеріальних засобів для чищення може сприяти розвитку
стійких до антибактеріальних препаратів бактерій, також відомих як «супербактеріі».

ВЧИТЕЛІ МОЖУТЬ ВИКОРИСТОВУВАТИ БАЗОВЕ ЧИЩЕННЯ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ГРЯЗІ І
МІКРОБІВ В КЛАСІ
Якщо персоналу, крім навченого обслуговуючого персоналу, необхідно допомогти з прибиранням
в класі, їм слід скористатися послугами базових прибиральників або (Засібом для чищення Stride
Neutral Cleaner) і жовтою тканиною з мікрофібри, наданих школою або округом. Рекомендується
використовувати сертифікований сторонній екологічно чистий очищувач.
• Обслуговуючий персонал надасть засіб для чищення для навчальних класів.
• Серветки з мікрофібри покращують очищення, видаляючи бруд і мікроби. Змочені
водою, вони відмінно видаляють пил. З милом і водою вони видаляють більшість
мікробів. З нейтральним миючим засобом вони видаляють більшість мікробів.
• Дезінфекція є обов'язком шкільного обслуговуючого персоналу. Їх навчають безпечному
та ефективному використанню дезінфікуючих засобів і очищення потенційно
інфекційних матеріалів і розливів біологічних рідин - крові, блювоти, фекалій і сечі.
Зв'яжіться зі своїм прибиральником або шкільної медсестрою, якщо учні захворіли і ваш
клас потребує чищення та дезінфекції. Якщо вчителі використовують дезінфікуючі
засоби, шкільний округ повинен забезпечити навчання і надати відповідні засоби для
миття та санітарні або дезінфікуючі засоби.
Студенти ніколи не повинні користуватися дезінфікуючими засобами. Не використовуйте
дезінфікуючі серветки для миття рук. Це включає в себе серветки Clorox.

ЯКЩО СТУДЕНТИ ДОПОМАГАЮТЬ:
•
•

Нейтральний очищувач безпечний для учнів.
Більшість засобів для чищення, куплених в магазині, небезпечні для дітей.

ЗАГАЛЬНІ ПРАКТИЧНІ НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
Персонал школи м. Рентона буде часто і після кожного використання чистити і дезінфікувати
практичні матеріали. Загальні навчальні матеріали будуть обмежені тими, які можна легко чистити
і дезінфікувати. Спільне використання предметів, які важко чистити або дезінфікувати, не
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рекомендується. Дитячі книги та інші паперові матеріали не становлять великого ризику для
поширення вірусу.
Шкільний округ м. Рентона забезпечить наявність необхідного приладдя, щоб звести до мінімуму
поширення матеріалів, що вимагають особливої уваги, наскільки це можливо. Приклади
включають призначення кожному учню власних приладь для малювання або обмеження
використання тільки однією групою дітей за раз. Загальні предмети будуть очищати і дезінфікувати
між використанням. Речі студентів будуть зберігатися окремо і в індивідуально маркованих
контейнерах, ящиках або місцях.

ІЗОЛЬОВАНІСТЬ ЛЮДЕЙ З СИМПТОМАМИ COVID-19
Кожна школа визначила місце для ізоляції хворих до відправки додому. Простір, що
використовується в якості ізольованої кімнати, враховує ці принципи і враховує можливості, наявні
в кожній школі.
•

•

•
•

•
•
•

По можливості в ізольованій кімнаті є двері, які можуть закриватися, і вікна, що виходять
назовні для поліпшення вентиляції. В якості альтернативи можна використовувати кімнату з
декількома дитячими ліжками, розташованими на відстані не менше шести футів одна від
одної, з фіранками між дитячими ліжками.
По можливості, в ізоляторі є власна ванна кімната для використання тільки людьми з
симптомами COVID. Якщо власна ванна кімната для хворих недоступна, хворий буде носити
маску для обличчя при переході в загальну ванну кімнату і назад. Найближча загальна ванна
кімната буде закрита, і їй будуть користуватися тільки люди з симптомами COVID.
Якщо у студента або співробітника з'являться ознаки COVID-19, вони будуть перебувати під
наглядом в ізоляторі з безпечної відстані до тих пір, поки хворий не зможе піти.
На двері ізолятора і найближчого туалету буде встановлено знак, який вказує на те, що це
ізольований простір. Знак не буде видалений до тих пір, поки кімната не буде
продезінфікована обслуговуючим персоналом за допомогою комплекту для пандемії.
Персонал, який доглядає за хворими, буде використовувати відповідні ЗІЗ.
Під час очікування щоб покинути школу, людина з симптомами мати повинен покриття на
обличчі або маску, якщо це терпимо.
Ізолятор буде провітрюватися, очищатися і дезінфікуватися після того, як хворий покине
будівлю відповідно до діючих інструкцій.
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ШКІЛЬНІ АВТОБУСНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
Місія транспортного відділу шкільного округу м Рентона - забезпечити безпечний,
ефективний і дієвий транспорт, приділяючи особливу увагу безпеці та добробуту всіх
учнів. Для цього ми слідуємо інструкції відділу охорони здоров'я, праці та промисловості, і
управління суперінтенданта громадської освіти, щоб визначити, як безпечно доставляти
учнів до школи.
ВІД СТУДЕНТІВ ОЧІКУЄТЬСЯ
•

•

Покриття для обличчя: всі учні повинні будуть носити покриття для обличчя: при поїздці в
автобусі, крім випадків, коли вони звільнені з медичних причин. Студентів не залишать на
автобусній зупинці самі, тому що у них немає маски, так як водії матимуть додаткові маски
для студентів, у яких її немає.
Розсадження: Студентам буде запропоновано розосередитися і дистанціюватися від інших
студентів в автобусі. Брати і сестри повинні будуть сидіти один з одним в автобусі, щоб
забезпечити меншу взаємодію між учнями з різних сімей. Хоча немає ніяких обмежень на
кількість пасажирів, яким дозволено перебувати в автобусі через COVID, ми попросимо
студентів сісти самостійно, коли це можливо, з не більш ніж два студента на місце. Водії
будуть складати схеми розсадження в міру того, як студенти повертаються до очного
навчання, щоб допомогти з можливим відстеженням контактів.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
•

Вікна залишатимуться відкритими, наскільки це можливо, для максимального
надходження зовнішнього повітря. Це буде залежати від погоди, але, як мінімум, вікна
будуть відкриті, і вентиляційні отвори на даху будуть відкриті також.

•

Очищення і дезінфекція поверхонь, до яких часто торкаються (наприклад, поручнів), буде
проводитися між маршрутами кожним водієм автобуса з використанням очищувача /
дезинфікуючого засобу Alpha HP. Обслуговуючий персонал буде дезінфікувати автобуси
щоночі за допомогою Virex 256.

ОЧІКУВАННЯ ВІД ВОДІЯ АВТОБУСА
•

Перевірка і атестація температури: транспортний персонал і водії заповнюють форми
перевірки температури і атестації після прибуття на місце. Водії не почнуть свої автобусні
маршрути до тих пір, поки не буде перевірена температура або симптоми COVID.

•

Покриття для обличчя: Всі водії будуть носити маски для обличчя. Водії будуть носити
захисний щит і тканинну маску (тільки тканинні маски неприпустимі), KN95 або процедурну
маску, яка не затверджена FDA.
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•

Захисні матеріали: водіям також будуть надані додаткові захисні окуляри, щільно
прилягаючи окуляри , накидки і захисні рукавички.

ПОЗИТИВНИЙ ТЕСТ НА COVID-19 АБО СИМПТОМИ COVID
•
•

Автобуси, в яких перевозилися студенти з позитивним результатом на COVID-19, будуть
виведені з експлуатації до тих пір, поки вони не будуть ретельно продезінфіковані.
Транспорт не зможе завести учня додому, якщо він був ізольований в школі через можливі
симптомів COVID.

СПЕЦІАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПЕРСОНАЛУ
КООРДИНАТОР НА МІСЦІ COVID (ДИРЕКТОР, ДИРЕКТОР ОКРУГУ) ЕТАПИ ДЛЯ
ПОВІДОМЛЕННЯ:
У цьому розділі представлені інструкції зі збору інформації від співробітників / відвідувачів, які
вважають, що у них COVID, або які мали тісний контакт з кимось, хто інфікований COVID, і як / що
повідомити іншим. Будь ласка, не забувайте зберігати конфіденційність людини відповідно до
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вимог Закону про американців з обмеженими можливостями (звернення до людини з позитивним
результатом тесту як «випадок» захищає конфіденційність людини).
Якщо співробітник / відвідувач повідомляє, що у нього був тісний контакт з кимось, хто
інфікований COVID-19, координатор на місці COVID:
1. Підтвердіть деталі у співробітника / сім'ї студента / відвідувача
a. Чи були вони в тісному контакті з кимось, у кого позитивний результат тесту на
COVID?
i. Тісний контакт означає знаходження в межах 6 футів від людини протягом
15 хвилин протягом 24 годин (незалежно від масок і інших заходів щодо
пом'якшення наслідків).
b. Коли був близький контакт?
i. Якщо вони знаходяться протягом 14-денного періоду інкубації / карантину з
ОСТАННЬОГО разу, коли вони були в тісному контакті з людиною, яка мала
позитивний результам, їм необхідно продовжити карантин вдома.
c. Співробітники – Співробітник може зв'язатися з відділом кадрів (Райан Рудольф,
ryan.rudolph@rentonschools.us; 425-204-2298) щоб дізнатися про варіанти відходу зза COVID-19, якщо вони не можуть виконувати свою роботу віддалено.
2. Повідомити
a. Шкільна медсестра і координатор округу по COVID-19 (Лаура Віддіс
Laura.Laura.Widdice@rentonschools.us, тел. 206.437.2910)
i. ПІБ та контактну інформацію співробітника / студента / відвідувача
ii. Коли і де людина перебувала в закладі м. Рентона, якщо відомо?
iii. Будь-яка інша інформація, яка може бути корисна для відстеження
контактів в разі позитивного результату тесту.
Якщо співробітник / відвідувач повідомляє, що його тест на COVID-19 був позитивним,
координатор сайту по COVID:
1. Підтвердіть деталі у співробітника / сім'ї студента / відвідувача
a. Коли вони були перевірені; коли вони отримали позитивні результати аналізів на
COVID-19?
b. Якщо вони очікують результатів аналізів, чи були вони в тісному контакті з кимось,
у кого позитивний результат на COVID-19, або у них є симптоми COVID-19, але
немає позитивних результатів, вони НЕ позитивні на COVID-19.
c. Працівник може зв'язатися з відділом кадрів (Райан
Рудольф,ryan.rudolph@rentonschools.us; 425-204-2298) щоб дізнатися про варіанти
звільнення черезCOVID-19, якщо вони не можуть виконувати свою роботу
віддалено.
2. Повідомити
a. Координатор округу COVID-19 (Лаура Віддіс Laura.Widdice@rentonschools.us, тел.
206.437.2910) і шкільна медсестра
i. ПІБ та контактну інформацію співробітника / студента / відвідувача
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ii. Коли і де людина перебувала в закладі м Рентона, якщо відомо?
iii. Чи в повідомив випадок близьким знайомим про позитивний результат
аналізу?
iv. Будь-яка інша інформація, яка може бути корисна для відстеження
контактів в разі позитивного результату тесту.
b. Доглядач і менеджер над обслуговуючим персоналом (Глен Коллінз
glen.collins@rentonschools.us телефон в разі потреби 360.454.6009)
1. Якщо співробітник / студент / відвідувач перебував в установі
м. Рентона за два дні до появи симптомів або у них був позитивний
результат на COVID-19
a. Доглядачеві необхідно знати, КОЛИ і ДЕ був випадок, щоб
очистити і використовувати правильні ЗІЗ.
c. Директор школи або відділу або ваш помічник суперінтенданта, якщо він
знаходиться у веденні відділу кадрів або бізнесу і операцій, зі зв'язків з
громадськістю (Ренді Метісон, randy.matheson@rentonschools.us, і тел.
206.375.0632) і відділ кадрів (Ліан Селл, Lian.Sell@rentonschools.us, телефон в разі
потреби 425. 204.2413).
1. Поділитися
a. Зачеплені об'єкти Рентона
b. Хто працівник, студент або відвідувач?
c. Дайте їм знати основи ситуації
d. Транспорт (Грег Даттон, gregory.dutton@rentonschools.us, телефон в разі потреби
206.225.8453)
a. НЕ ідентифікуйте учня.
b. Поділіться, які МАРШРУТИ і ДНІ учень використовував
автобус.
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ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ЗІЗ) ПЕРСОНАЛУ:
Відповідно до інструкцій OSPI і DOH, всім співробітникам надаються відповідні ЗІЗ. Персонал може звернутися до Вимог роботодавця з
охорони праці та техніки безпеки до сценаріїв школи і пов'язана презентація, опублікована спільно OSPI, DOH і L & I, або документ Яка
маска для якого завдання опублікований L & I.
Для використання респіратора N95 потрібна перевірка на придатність. Для перевірки придатності потрібна медична оцінка медсестрою,
якісний або кількісний тест при носінні респіратора, що проводиться навченою особою, і навчання на робочому місці по правильному
використанню респіратора N95. Тест необхідно оновлювати щорічно, записи будуть вести відділ кадрів.
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕСТУВАННЯ МАСКИ
Рівні ризику
Шкільні співробітники повинні носити відповідні засоби індивідуального захисту в ситуаціях з
високим ризиком передачі інфекції. Ці ситуації виникають, коли ви працюєте, коли відстань 6 футів
не підтримується, і включає в себе завдання, які вимагають відстані менше 3 футів протягом
більше 10 хвилин кілька разів на день.
Ситуації з надзвичайно високим ризиком передачі мають на увазі тісну роботу віч-на-віч з людьми
з симптомами COVID-19. Прикладом може бути догляд за учнями в ізольованій кімнаті.
Це безпечніше для всіх учасників використовувати якомога більше стратегій по зниженню ризику
передачі. Наприклад:
• Перебуваючи в більш просторому просторі, люди можуть розосередитися, щоб краще
витримувати 6 футів відстані.
• Переміщення меблів для максимального збільшення відстані між людьми
• Якщо хтось вже в 6-футовому міхурі виконує завдання
• Використання фізичних бар'єрів, таких як захист від чхання
• Для матеріалів / продуктів харчування / комп'ютерів - приготуйте стіл, до якого сім'ї та
персонал підходять в різний час, або помістіть предмети прямо в багажник автомобіля.
• Відкриття вікна покращує потік повітря
• Робота на відкритому повітрі має кращий потік повітря
Після того, як всі стратегії пом'якшення на місці, настав час підібрати засоби індивідуального
захисту для вирішення поставленого завдання. Мета - завжди перебувати в умовах мінімально
можливого ризику передачі. Може бути складно піти на компроміс в тому, що, як ми знаємо, є
передовою освітньою практикою (наприклад, студенти, які працюють разом в невеликих спільних
групах), але ми повинні зробити все можливе, щоб мінімізувати ризик для здоров'я і благополуччя
співробітників і студентів та членів їх сімей.
Вимоги роботодавця до здоров'я і безпеки для шкільних сценаріїв містять більш детальну
інформацію.
Вимоги до випробувань на придатність
Це важлива інформація про вимоги до випробувань респіратора для співробітників, які повинні
використовувати респіратор який щільно прилягає. Федеральна адміністрація з охорони праці та
здоров'я, також звана OSHA, і Вашингтон праці та промисловості (L & I) вимагають, щоб
роботодавці підібрали для працівників випробувані респіратори, які повинні носити на роботі.
Як працюють респіратори
Важливо пам'ятати, що використання респіратора, який підходить вам належним чином, захищає
ваше здоров'я і дає безпеку, зменшуючи вплив переносяться по повітрю частинок або вірусів.
Респіратор не захистить вас, якщо він не підходить вашому обличчю. Це так просто. Припасовані
респіратори, такі як N95 і KN95, повинні щільно прилягати до обличчя або шиї для правильної
роботи. Якщо респіратор не підходить до вашої особи, забруднене повітря може проникнути в
лицьову частину респіратора, і ви можете вдихнути небезпечні речовини. Перш ніж надягати на
роботу припасований респіратор, ми повинні переконатися, що ваш респіратор вам підходить. Ми
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робимо це, проводячи тест підгонки на вас, респіратора тієї ж марки, моделі і розміру, що і буде
використовуватися на роботі. Таким чином, ви будете знати, що ваш респіратор вам підходить і
може знизити ризик, якщо ви правильно його використовуєте.
Медичне освідування
Крім того, перед тим як ви скористаєтеся респіратором або пройдете тестування на придатність,
ми повинні переконатися, що ви можете його носити з медичної точки зору.
Що таке тест на придатність?
«Тест на щільність прилягання» перевіряє герметичність між респіратором і вашим обличчям.
Після проходження тесту на підгонку з респіратором ви повинні використовувати респіратор тієї ж
марки, моделі, стилю і розміру на роботі.
Перевірка печатки користувача
Не слід путати перевірку придатності з перевіркою печатки користувача. Перевірка пломби
користувача - це швидка перевірка, що здійснюється користувач кожен раз, коли надягає
респіратор. Він визначає, чи правильно надітий респіратор на обличчя або або потребує
корегування.
Тип перевірки на придатність
Ми проводимо якісне тестування прилягання, яке представляє собою метод перевірки «придатний
/ не придатний», який використовує ваше почуття смаку для виявлення витоку в респіратор. Чи
пройде респіратор тест чи ні, залежить тільки від того, що ви виявили витік досліджуваної
речовини в респіратор. Ми використовуємо:
• Сахарин, який залишає солодкий присмак у роті і
• Бітрекс, який залишає гіркий присмак у роті
Інші ЗІЗ
Багато працівників повинні носити окуляри за рецептом або засоби індивідуального захисту, такі
як захисні окуляри, при виконанні роботи. Якщо ви потрапляєте в цю категорію, ви повинні носити
ці предмети під час перевірки на придатність, щоб переконатися, що вони не заважають
приляганню респіратора.
Коли проводити тест на відповідність
Перед тим, як використовувати респіратор на робочому місці, ви повинні пройти перевірку
фізичної форми і проходити повторні перевірки не рідше одного разу на 12 місяців, щоб
переконатися, що респіратор, який ви використовуєте, як і раніше вам підходить. Ви повинні
пройти тестування на респіратор конкретної марки, моделі, стилю і розміру, який ви будете
використовувати.
Не кожному підійде один респіратор. Якщо респіратор не пройшов перевірку на підгонку,
необхідно спробувати іншу марку, модель, стиль або розмір, поки не буде знайдений той, який
вам підходить. Коли ви завершите процес перевірки на підгонку, дуже важливо знати, яка модель,
марка, стиль і розмір респіратора підходять вашому обличчю належним чином, а також коли і де
вам потрібно буде носити її для захисту. Ви отримаєте наклейку на зворотному боці значка, щоб
нагадати вам про респіраторі, який вам підходить.
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Якщо вам не підходить жодна з наявних моделей респіраторів N95, вам будуть надані відповідні
ЗІЗ, зазначені L & I для безпечного виконання вашої роботи.
Коли проводити тест на відповідність знов
Підгонку респіратора необхідно перевіряти повторно щоразу, коли в вашому фізичному стані
відбуваються зміни, які можуть вплинути на відповідність респіратора. Такі зміни можуть
включати:
• Значний набір ваги або втрата ваги.
• Серйозні стоматологічні роботи (наприклад, нові зубні протези).
• Лицьова хірургія, яка могла змінити форму вашого обличчя; або ж
• Значне рубцювання в області ущільнення.
Будь-яке з цих змін може вплинути на здатність респіратора щільно прилягати до обличчя, що
може призвести до потрапляння забрудненого повітря в лицеву частину респіратора.
Якщо ви виявите, що припасування вашого респіратора стає неприйнятним, вам дозволяється
пройти повторне тестування для вибору іншого респіратора. Вибір може включати респіратор
нової марки, моделі, стилю або розміру.
Вплив ущільнення
Волосся на обличчі, такі як борода чи вуса, можуть вплинути на здатність респіратора захистити
вас. Все, що знаходиться між вашим обличчям і ущільненням респіратора, може дозволити
забрудненому повітрю проникнути в лицьову маску респіратора, і ви не будете захищені.
Наприклад, якщо у вас довге волосся, переконайтеся, що вони не потрапляють між ущільненням
респіратора і вашим обличчям, оскільки це може призвести до потрапляння забрудненого повітря
в респіратор.
Підготовка на тест на відповідність
1. Забороняється їсти, пити, жувати жуйку і курити за 15 хвилин до початку перевірки фізичної
форми. Воду можна.
2. Повинен бути чисто поголений - без щетини або волосся на обличчі в місцях зіткнення
респіратора з особою - щоками і підборіддям.
3. Якщо ви будете носити респіратор в окулярах, візьміть з собою окуляри.
4. Візьміть з собою резинку, якщо ви збираєтеся робити "хвостик". Респіратори щільніше
прилягають, коли волосся нерухомі.
5. Якщо у вас є окуляри для читання, принесіть їх. Вони корисні для перевірки друку.
6. Перед приїздом висякаєтеся.
7. Візьміть з собою пляшку з водою або чашку для води.
8. Принесіть заповнений опитувальний лист відповідність респіратора.
Медсестра вивчить вашу анкету про придатність респіратора, щоб визначити, чи дозволено вам
носити респіратор за медичними показаннями.
Потім ви приміряєте респіратор, який, на нашу думку, підійде вам найкраще.
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Як надягати і знімати респіратори
Подивіться ці два відео, щоб дізнатися, як надягати і знімати респіратори двох типів, доступних в
даний час. Можливо, вам буде потрібно увійти на портал RSD, щоб переглянути їх.
• https://rentonschoolsmy.sharepoint.com/:v:/g/personal/lwiddice_rentonschools_us/EVFkWpilPCFErFBCmkn6130BoiE
C3w9sPNEbYmrD-760dQ?e=ifLwIZ
• https://rentonschoolsmy.sharepoint.com/:v:/g/personal/lwiddice_rentonschools_us/EYhu3a8bl0dEj4FUVaASUJ8Bq6r
wLe136py3ki8yQUJPVA?e=XT4Xcx

Пам'ятайте: якщо ви не знаєте, чи потрібен респіратор для того завдання, яке ви будете
виконувати, або якщо ви не впевнені, як правильно використовувати респіратор, поговоріть зі
своїм керівником перед виконанням завдань, які можуть розглядатися як такі, що мають високий
ризик передачі.
РОБОЧІ ЗАВДАННЯ.
Очікується, що співробітники відпрацюють повний робочий день і робоче завдання. Персонал
може запросити альтернативний варіант роботи (наприклад, віддалену роботу або альтернативне
місце роботи / призначення). Супервайзери визначать, які альтернативні варіанти роботи можуть
бути доступні, якщо такі є.
Коли альтернативне робоче завдання недоступно, і співробітники не можуть виконувати свої
обов'язки за призначеною посади, вони повинні працювати з відділом кадрів, щоб визначити, чи
має він право на відпустку.

26

ВІДПУСТКА
Якщо співробітники не можуть виконувати свої обов'язки за посадою, застосовуються положення
про регулярні відпустки застосовного колективним договорів і угод (CBA). Також можуть бути
доступні наступні варіанти відпустки:
Відпустка по хворобі
або догляд за
родиною

Відпустка по догляду
за дитиною
(Відпустка по догляду
за дитиною у зв'язку з
народженням дитини)

Відпустка по
догляду за дитиною

Лікарняний

Накопичення відпустки
по хворобі може бути
використана для
покриття вашої
відпустки протягом
встановленого вами
періоду
непрацездатності.

Накопичення відпустки
по хворобі може бути
використана для
покриття вашої
відпустки протягом
встановленого вами
періоду
непрацездатності.

Накопичення
відпустки по хворобі
може бути
використана, якщо
школа чи установа по
догляду за вашою
дитиною закрита з
якої-небудь причини,
пов'язаної зі
здоров'ям, за
наказом державної
посадової особи.

Закон про сімейні та
медичних відпустки

Захищена роботою
відпустка на термін до
12 тижнів для
співробітників, що
мають право.

Захищена роботою
відпустка на термін до
12 тижнів для
співробітників, що
мають право.

Захищена роботою
відпустка на термін до
12 тижнів, оброблена
штатом WA.
Оплачувана відпустка
до 1000 доларів в
тиждень.

Захищена роботою
відпустка на термін до
18 тижнів, оброблена
штатом WA.
Оплачувана відпустка
до 1000 доларів в
тиждень.

(FMLA)
Оплачувана відпустка за
сімейними обставинами
та відпустка через
хворобу
(Оплачувана державна
відпустка)

COVID Вплив на робочому місці
У разі, якщо працівник за медичними показаннями повинен бути поміщений в карантин або
ізольований в результаті впливу COVID на роботі, як це визначено за допомогою відстеження
контактів, округ може надати віддалену роботу. У разі, якщо округ не може забезпечити віддалену
роботу, буде надана оплачувана відпустка на час періоду карантину / ізоляції у відповідності з
поточними керівними принципами Національного центру з контролю захворювань (CDC), але не
більше десяти (10) робочих днів на кожен випадок.
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У разі, якщо вплив невідомий (як описано в розділі «Вплив COVID поза роботою») в кінцевому
підсумку буде визначено як вплив на роботі, якщо працівник використовував відпустку через
хворобу для добровільного карантину, ця відпустка буде відновлена до дати карантину.
Якщо працівник не може працювати віддалено через симптомів COVID, йому буде надана
оплачувана відпустка на час карантину / періоду ізоляції у відповідності з поточними
рекомендаціями CDC, але не більше десяти (10) робочих днів на кожен випадок.
Якщо працівник не хоче або не має права на використання вищевказаних варіантів відпустки, вони
можуть запитати неоплачувану відпустку через веб-сайт про відхід відділ кадрів.
Будь ласка, зв'яжіться з Райаном Рудольфом за адресою ryan.rudoph@rentonschools.us с з
проханнями про відпустку або питаннями
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