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Familje të dashura,
Afati i fundit për të dhënë autorizimin për fëmijën tuaj për të marrë pjesë në programin e testimit
COVID-19 të distriktit është shtyrë për këtë që vjen të hënën, më 11 tetor në orën 12.00. Nëse nuk e
keni bërë tashmë këtë, ju lutemi kontrolloni për një email nga "C-19 Safety First" (linja e subjektit
Mount Sinai Health Systems Covid Testing - Invitation) me informacion se si të jepet autorizimi për
testim dhe të konsiderohet dhënia e pëlqimit. Nëse nuk e keni pranuar këtë e-mail, ju lutemi të lidhni me
Koordinatorin COVID-19 të Distriktit Bridget Gates nëpërmjet e-mailit në bgates@pelhamschools.org.
Ju lutem vini re se ky program testimi është në dispozicion për të gjithë studentët pavarësisht statusit të
vaksinimit dhe pjesëmarrja inkurajohet fuqimisht për të ndihmuar në identifikimin e pararaste simptomatike ose asimptomatike të COVID-19.
Më poshtë, ju lutem gjeni disa informacione shtesë në lidhje me programin:
•
•
•

•

Programi përdori një mostër salive të vetë- administruar nga PCR që përpunohet nga
Mount Sinai Health Systems
Paisjet e provës do të sigurohen në shkollë për nxënësit që të marrin në shtëpi dhe të
kompletojnë mostrat. Kitet pastaj kthehen në shkollë për përpunim
Raundi i parë i testimit do të kryhet javën e ardhshme dhe do të përfshijë të gjithë
studentët, familjet e të cilëve dhanë pëlqimin. Kitet e testimit do të shpërndahen të enjten,
më 14 tetor për kthim të premten, më 15 tetor.
Pas raundit fillestar të testimit, Distrikti do të testojë afërsisht 20% të popullsisë shkollore
çdo javë. Kjo do të përfshijë studentët, familjet e të cilëve dhanë pëlqimin me rotacion.

Ju lutemi të shihni këtë dokument pyetjesh që bëhen shpesh për informacione shtesë.
Sinqerisht,
Shkollat publike të Pelhamit

Inspirimi i një standardi të shkëlqyer për të gjithë studentët

