COVID-19 PREPARED:
Muling Pagbubukas ng mga
Paaralang K-12 sa
Santa Clara County

para sa Taon ng Pag-aaral 2020-2021
Inilabas noong Hunyo 30, 2020

Binago noong
Disyembre 14, 2020

Talaan ng Mga Pangunahing Update
Pahina
X

X
X
X

Paglalarawan ng mga Update
Mga Sitwasyon na Hindi sa Silid-Aralan: Update upang tanggalin ang limitasyon sa
densidad sa mga silid ng pahinga ng kawani, mga opisina, at mga lugar ng
trabaho; paglilinaw ng pagbabawal sa pagtitipon ng mga kawani at pagkain sa
anumang panloob na espasyo
Inirekumendang Pagsusuri ng Kalusugan: Update sa katanungan 2 upang ipakita
ang pagbabago sa panahon ng pagkuwarantina
Tugon sa Mga Pinaghihinalaan o Kumpirmadong Kaso at Mga Nakipagsalamuha
ng Malapitan at mga Tables 1 at 2: Updates upang ipakita ang pagbabago sa
panahon ng pagkuwarantina
Appendix A: Update upang ipakita ang pagbabago sa panahon ng pagkuwarantina

Disyembre 14, 2020

Pahina 2

Mga Nilalaman
Talaan ng mga Pangunahing Update...................................................................................................................... 1
Panimula at Pangkalahatang-ideya.......................................................................................................................... 4
Mga Gumagabay na Prinsipyo ................................................................................................................................... 6
Seksyon 1: Pagpigil......................................................................................................................................................... 8
A. Pisikal na Pagdistansya................................................................................................................................. 10
•

Pangkalahatan............................................................................................................................................. 10

•

Pagdating at Pag-alis ............................................................................................................................... 11

•

Mga Sitwasyon sa Silid-aralan .............................................................................................................. 12

•

Mga Sitwasyon na Hindi sa Silid-aralan ............................................................................................ 14

•

Transportasyon na Bus papunta at mula sa Paaralan .................................................................. 16

B.

Mga Pamamaraan ng Kalinisan ................................................................................................................ 18
•

Mga Panakip sa Mukha ........................................................................................................................... 18

•

Paghuhugas ng kamay at Iba Pang Mga Pamamaraan ng Kalinisan..................................... 20

C.

Paglilinis at Pagpapanatili ........................................................................................................................... 21

D.

Mga Serbisyo ng Pagkain............................................................................................................................ 22

E.

Mga Electives, Ekstrakurikular na Aktibidad, Atletika, at Kaganapan sa Paaralan ................. 22

F.

•

Mga Electives at Ekstrakurikular na Aktibidad ................................................................................ 22

•

Mga Atletika ................................................................................................................................................ 23

•

Mga Kaganapan sa Paaralan ................................................................................................................. 23
Karagdagang mga Pamamaraan sa Kaligtasan para sa mga Guro at Ibang Kawani ............ 24

Seksyon 2: Pagsusubaybay ....................................................................................................................................... 26
A. Mga Pagsusuri sa Kalusugan ..................................................................................................................... 26
B.

Pagpapasuri at Pag-uulat ng COVID-19 ................................................................................................ 30

Seksyon 3: Tugon sa mga Pinaghihinalaan o Kumpirmadong Kaso at
Mga Nakipagsalamuha ng Malapitan ............................................................................................ 32
Seksyon 4: Distance/Remote Learning para sa mga Partikular na Estudyante ...................................... 37

Disyembre 14, 2020

Pahina

Panimula at Pangkalahatang-ideya
Ang dokumentong ito ay idinisenyo upang makatulong sa pagpaplano para sa mas ligtas na
muling pagbubukas ng mga pampubliko at pribadong K-12 na paaralan sa Santa Clara County
para sa taon ng pag-aaral 2020-2021. Kinikilala namin ang kahalagahan ng pagbabalik ng mga
estudyante sa mga kampus ng paaralan para sa personal na pagtuturo, pati na rin ang
pangkalahatang pangangailangan upang maprotektahan ang kalusugan at kaligtasan ng aming
mga estudyante, mga kawani ng paaralan, at ng komunidad. Ang layunin ng dokumentong ito ay
upang makatulong sa mga paaralan na magplano at magpatupad ng mga pamamaraan upang
mabawasan ang pagkalat ng COVID-19 sa mga paaralan, habang natutugunan ang mga
pangangailangan sa edukasyon ng lahat ng mga estudyante. Inaasahan namin na ang COVID-19
ay naririto sa ating komunidad sa buong paparating na taon ng pag-aaral. Dapat asahan ng mga
paaralan na makakaranas sila ng pagkakalantad sa COVID-19 pagkatapos nilang muling
magbukas at dapat maging handa sa pagtugon nito. Gayunpaman, ang mga kinakailangan at
rekomendasyon sa dokumentong ito ay inilaan upang makabuluhang mabawasan ang panganib
na ang ibang mga estudyante at kawani ay malalantad sa COVID-19.
Ang edukasyon, tulad ng pagkaroon ng healthcare at pagkain, ay mahalaga sa ating
komunidad, at dahil dito, ang muling pagbubukas ng mga kampus ng paaralan para sa
personal na pagtuturo na may mahigpit na mga protokol sa kaligtasan ay dapat bigyan ng
prayoridad. Ang mga pagsara ng paaralan ay nagpapahiwatig ng panlipunangpangkabuhayan, panlahi, at iba pang mga hindi pagkakapantay-pantay sa mga estudyante.
Ang mga estudyante na pinakaapektado ng pagsasara ng paaralan ay ang may mga magulang
na bumubuo ng hindi proporsyonadong bahagi ng mahalagang manggagawa ng ating
komunidad at maaaring hindi gaanong handa na magbigay ng suporta sa pagturo, mga
walang access sa mga teknolohiya upang mapadali ang distance learning, at ang may mga
espesyal na pangangailangan. Ang mga panganib na nauugnay sa kalusugan para sa mga bata
na hindi nabigyan ng personal na pagtuturo ay makabuluhan, kabilang na ang mas mababang
bilang ng pagbabakuna, mas mataas na bilang ng hindi napapansin na pag-abuso at
kapabayaan sa bata, at panganib sa panlipunan/emosyonal na kapakanan.
Ang kaligtasan ng mga guro at iba pang kawani ay isa ring kritikal na prayoridad sa patnubay
sa muling pagbubukas muli at mga desisyon ng paaralan. Na-highlight namin ang mga
pangunahing pamamaraan sa kaligtasan ng kawani sa isang seksyon na nagbubuod ng mga
pamamaraan sa kaligtasan na nakasaad sa buong dokumentong ito upang protektahan ang
mga tauhan at estudyante, at nagsasama rin ng mga karagdagang pamamaraan sa kaligtasan
na partikular sa mga kawani na naging epektibo sa pagbabawas ng panganib sa pagkalat sa
iba pang mga lugar ng trabaho.
Ang muling pagbubukas at pagsasara ng mga paaralan ay napapailalim sa ilang mga
pamantayan at patnubay na inilabas ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng
California (CDPH). Sa kasalukuyan, inatasan ng Estado ang mga paaralan na magsagawa lamang
ng nakadistansya na pag-aaral kung matatagpuan ang mga ito sa isang lokal na hurisdiksyon sa
kalusugan na nasa Antas 1 (ibig sabihin, Purple na Antas) sa nakaraang 14 na araw. Habang nasa
Antas 1, ang mga paaralang elementarya ay maaaring mag-apply sa kanilang lokal na opisyal ng
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pangkalusugan para sa isang pagpaubaya (waiver) upang ganap o bahagya na muling magbukas
para sa personal na pagtuturo, at ang mga paaralan ay maaaring magbigay ng " personal na
pangangasiwa ng bata at limitadong pagtuturo, napiling mga serbisyong pangsuporta, at
pagpapadali ng distance learning sa mga maliliit na pangkat na sitwasyon para sa isang partikular
na hanay ng mga bata at kabataan” sa ilalim ng patnubay sa maliit na pangkat ng Estado. Kung
ang county ay nasa Antas 2, lahat ng mga paaralan ay maaaring muling magbukas nang walang
waiver. Kung ang county ay bumalik sa Antas 1, ang mga paaralan ay hindi kinakailangang
magsara ngunit dapat kumunsulta sa Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan at
magplano na dagdagan ang pagpapasuri.
Dahil ang pagkalat ng COVID-19 sa ating komunidad ay maaaring mabilis magbago sa maikling
panahon, kakailanganin ng mga paaralan na mapanatili ang kanilang kakayahang mahatid ang
pagtuturo ng edukasyon. Ang mga paaralan ay dapat maging handa na lumipat sa pagitan ng
distance learning at ng personal na pagtuturo, at kabaligtaran, na may kaunting paunawa. Ang
mga paaralan na muling magbubukas para sa personal na pagtuturo ay dapat ding maging
handa at makapagbigay ng distance learning para sa mga estudyanteng maaaring
mangailangan na magbukod o magkuwarantina, pati na rin ang mga estudyante na madaling
magkasakit o may miyembro sa sambahayan na madaling magkasakit.
Ang dokumentong ito ay naglalaman ng isang serye ng mga kinakailangan sa pampublikong
pangkalusugan, rekomendasyon, at pagsasaalang-alang para sa mga paaralan na muling
magbubukas ng kanilang mga kampus para sa personal na pagtuturo. Dapat basahin ang mga
ito kasabay ng lahat ng nauugnay na mga batas ng lokal, Estado, at ng pederal, pati na rin ang
mga kinakailangan sa muling pagbubukas ng paaralan at/o patnubay na mula sa gobyerno ng
Estado at ng pederal, kasama ngunit hindi limitado sa "Mas Malakas kung Magkasama: Isang
Gabay na Aklat para sa Ligtas na Muling Pagbubukas ng mga Pampublikong Paaralan ng
California” ng Departamento ng Edukasyon ng California (Hunyo 2020), sa “Patnubay sa
Industriya sa COVID-19: Mga Programa sa Paaralan at Batay sa Paaralan” ng CDPH (Hulyo 17,
2020), sa “COVID-19 at Muling Pagbubukas ng Personal na Pagtuturo na Balangkas para sa mga
Paaralang K-12 sa California, Taon ng Pag-aaral 2020-2021” ng CDPH (Hulyo 17, 2020), sa
“COVID-19 at Muling Pagbubukas ng Personal na Pagtuturo: Waiver Process sa Edukasyon sa
Elementarya” ng CDPH (Agosto 3, 2020), at sa Mga FAQ ng Patnubay ng Mga Paaralan ng CDPH
(Agosto 3, 2020), Mga Tanong at Sagot sa Isports ng mga Kabataan ng CDPH (Agosto 3, 2020).
Ang mga kinakailangan sa dokumentong ito ay ang mga gawain na kinakailangan ng
Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County ng Santa Clara na sundin ng
mga paaralan sa pagpatuloy nila ng personal na pagtuturo. Tanging ang mga natukoy
lamang na "mga kinakailangan" sa dokumentong ito ang dapat sundin ng mga paaralan
upang magpatuloy ng personal na pagtuturo.
Ang mga rekomendasyon sa dokumentong ito ay mga karagdagang pamamaraan na
inirerekumenda ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County ng Santa Clara na
gawin ng mga paaralan para maprotektahan ang kalusugan at kaligtasan ng mga estudyante,
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kawani, at ng komunidad. Ang mga rekomendasyon mula sa pederal, estado, o lokal na mga
opisyal ng pampublikong pangkalusugan ay naiiba sa mga ligal na kautusan o mga kinakailangan
na dapat sundin ng mga paaralan. Ang mga rekomendasyon sa dokumentong ito ay
sumasalamin sa pinakamahusay na pagpapasya ng Departamento ng Pampublikong
Pangkalusugan ng County ng Santa Clara tungkol sa mga pamamaraan na dapat sundin ng mga
paaralan, at isinasaalang-alang ang mga lokal na kondisyon at pagsasaalang-alang. Maraming
bahagi ng "Mas Malakas kung Magkasama: Isang Gabay na Aklat para sa Ligtas na Muling
Pagbubukas ng Mga Pampublikong Paaralan sa California," ng Departamento ng Edukasyon ng
California, "Patnubay sa Industriya sa COVID-19: Mga Programa sa Paaralan at Batay sa Paaralan”
ng CDPH at ang “COVID-19 at Muling Pagbubukas ng Personal na Pagtuturo na Balangkas para
sa mga Paaralang K-12 sa California, Taon ng Pag-aaral 2020-2021 ," ng CDPH, halimbawa, ay
nag-aalok ng pangkalahatang patnubay para sa buong estado, kung saan malaki ang
pagkakaiba-iba ng mga kondisyon sa bawat rehiyon.
Sa katapusan, ang mga pagsasaalang-alang sa dokumentong ito ay nagbibigay ng mga
kongkretong halimbawa kung paano maipatupad ang mga kinakailangan o rekomendasyon at
mga kadahilanan na nais isaalang-alang ng mga administrador ng paaralan kapag ipinapatupad
ang mga ito. Ang mga pagsasaalang-alang na ito ay hindi kinakailangan na dapat sundin ng
mga paaralan o hindi mga rekomendasyon na hinikayat ng County na ipatupad ng mga
paaralan.

Mga Gumagabay na Prinsipyo
Ang ilan sa mga pangunahing prinsipyo na nagbigay ng kaalaman sa paglikha ng dokumentong
ito:
1. Batay sa Katibayan at Batay sa Kasanayan: Ang dokumentong ito ay batay sa isang
nasuring siyentipikong pananaliksik at magagamit na epidemiologic data sa COVID-19. Kahit
patuloy na may na limitadong impormasyon tungkol sa mga detalye ng pagkalat ng COVID-19,
ang pagiging epektibo ng iba't ibang mga interbensyon sa kalusugan ng publiko, at ang klinikal
na epekto ng COVID-19 sa mga bata at kabataan, ginamit namin ang pinakamahusay na
katibayan na magagamit upang lumikha ng aming mga rekomendasyon. Kasama dito ang
pagsusuri ng nai-publish na scientific literature, mga karanasan ng iba pang mga hurisdiksyon, at
mga rekomendasyon ng mga eksperto sa United States at sa ibang lugar.
Ang mga maagang desisyon sa pagsasara ng paaralan ng mga eksperto sa pampublikong
pangkalusugan sa buong bansa ay batay sa kaalaman at karanasan sa influenza, isang sakit na
ang pagkalat sa mga paaralan ay isang mahalagang kadahilanan sa malawak na pagkalat sa
komunidad. Habang limitado pa ang siyentipikong data para sa COVID-19, ang mga naipublish na pag-aaral ay nagmumungkahi na ang aral ukol sa pagkalat ng COVID-19 ay naiiba
mula sa influenza. Partikular na iminumungkahi ng mga pag-aaral:
• Ang sakit ng COVID-19 ay hindi masyadong laganap sa mga bata kaysa sa mga matatanda,
at ang mga bata na nahawaan ng COVID-19 ay mas malamang na walang mga sintomas
o magkaroon ng napakabanayad na mga sintomas kaysa sa mga matatanda.
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• Multisystem inflammatory syndrome sa mga bata (MIS-C), isang malubhang kondisyon
na nauugnay sa COVID-19, ay nananatiling bihira na nangyayari.
• Sa ibang mga pag-aaral, ang mga bata ay malamang hindi maging unang kaso sa
loob ng isang sambahayan, na nagmumungkahi na ang pagkalat ng bata-samatatanda ay hindi pangkaraniwan kaysa sa pagkalat ng matatanda-sa-bata.
• Sa ibang mga bansa, kung saan nananatiling bukas o kamakailan na binuksan ang mga
paaralan, ang mga kaso sa mga estudyante sa paaralan ay nauugnay sa ilang mga
pangalawang kaso sa paaralan, na nagmumungkahi na ang pagkalat ng bata-sa-bata ay
maaari ring hindi gaanong makabuluhan tulad ng influenza.
• Ang umuusbong na data mula sa mga summer camp sa Estados Unidos ay
nagmumungkahi na ang pagkalat sa mga sitwasyon sa kampo ay maaaring mas
laganap at maaaring kakaiba sa mga sitwasyon sa paaralan.
• Ang pagsusuri ng mga data na tiningnan sa pamamagitan ng edad ay nagpapakita na
ang mga trend na ito ay madala na anakikita sa mga maliliit na bata kumpara sa mga
binata/dalaga, na ang mga pattern ng sakit ay mas pareho sa mga matatanda.
Ang mga pangunahing natuklasan na ito ay may mahalagang pinapahiwatig para sa kung paano
namin iniisip ang panganib ng impeksyon at may mahalagang papel na ginagampanan sa
paggabay ng aming mga rekomendasyon para mapigilan ang pagkalat sa mga paaralan.
Partikular na ang mga natuklasang ito ay nagmumungkahi na ang pagkalat ng COVID-19 sa mga
paaralan ay malamang na hindi gaanong laganap kaysa sa pagkalat ng influenza, na ang pagkalat
ng matatanda-sa-bata ay mas malaki kaysa sa pagkalat ng bata-sa-bata, at ang mga panganib sa
pagkalat sa mga maliliit na bata ay mukhang mas mababa kaysa sa mga mas matatandang bata.
2. Pakikipagtulungan: Sa pagbuo ng dokumentong ito, nagpapasalamat kami sa
pakikipagtulungan ng Opisina ng Edukasyon ng Santa Clara County; ang mga katanungan at
inaalala na narinig natin mula sa mga superbisor ng paaralan, magulang, at iba pa; at ang aming
partnership sa iba pang mga opisyal ng pangkalusugan at mga opisyal ng paaralan sa San
Francisco Bay Area at sa buong Estado ng California. Ang natanggap namin na komento ay
napakahalaga sa pagtulong sa amin upang isaalang-alang ang mga pang-edukasyon na
pangangailangan ng mga estudyante at ang mga praktikal na hadlang na kinakaharap ng mga
paaralan at pamilya habang pinoprotektahan din ang kalusugan at kaligtasan ng mga
estudyante, kawani, at ng ating buong komunidad.
3. Paulit-ulit: Dahil sa nagbabagong katangian ng epidemya ng COVID-19 at ang siyentipikong
impormasyon na inaasahan namin na bubuo sa mga darating na buwan, inaasahan namin na ang
dokumentong ito ay maaaring kailangang ma-update sa hinaharap.
4. Praktikal at Naaangkop: Sa di pangkaraniwang pandemya na ito, napagtanto namin na ang
mga paaralan ay humaharap sa mga makabuluhang hadlang sa pagpapatakbo, ang mga
magulang at guro ay may iba't ibang mga pananaw sa muling pagbubukas ng mga kampus ng
paaralan, at ang mga estudyante mismo ay may iba't ibang mga pang-edukasyon at
developmental na pangangailangan. Ang mga magkakaibang pananaw na ito ay partikular na
makikita kapag isinasaalang-alang ang sakop ng mga pagkakaiba sa sitwasyon sa elementarya,
middle, junior high, at mga high school at ang posibilidad ng patigil-tigil na bahagya o buong
pagsara ng paaralan (panandalian o pangmatagalan) sa paparating na taon ng akademiya.
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Samakatuwid, ang dokumentong ito ay idinisenyo upang magbigay nang malinaw na direksyon
habang pinapayagan ang mga paaralan nang naaangkop na kakayahan batay sa kanilang sariling
mga hadlang at mapagkukunan.

Seksyon 1: Pagpigil
Ang mga karaniwang estratehiya sa kalusugan ng publiko upang mabawasan ang panganib ng
pagkalat ng sakit sa mga paaralan at iba pang mga sitwasyon sa komunidad ay kinabibilangan
ng: (1) pagpaliit ng bilang ng mga taong nakikipagsalamuha sa isa’t isa, (2) ipataas ang pisikal na
distansya sa pagitan ng mga tao, (3) pagbabawas ng oras na malapit ang mga tao sa iba, (4) mga
pamamaraan upang mabawasan ang pagkalat ng mga patak at aerosol (halimbawa, paggamit ng
mga panakip sa mukha at pagtatakip ng mga ubo at pagbahing), (5) pagsasagawa ng mga
aktibidad sa labas, hangga't maaari, at (6) pagpalaki ng bentilasyon habang nasa loob. Dahil ang
nauugnay na kontribusyon ng bawat isa sa mga pamamaraang ito sa pagbabawas ng pagkalat
ng COVID-19 ay hindi pa malinaw, ang mga eksperto ng pampublikong pangkalusugan ay
pangkalahatang nagrerekomenda na gamitin ang mga ito hangga’t maaari.
Ang mga estratehiya na ito ay maaaring mas madali o mahirap na ipatupad sa iba't ibang mga
pangkat ng edad o sitwasyon. Halimbawa, maaaring matiyak ng isang paaralan na ang mas bata
na mga estudyante sa paaralang elementarya ay may mas kaunting mga pakikipagsalamuha sa
pamamagitan ng pagpapanatili ng mga estudyante sa isang silid-aralan, ngunit ang mga batang
estudyante ay maaaring hindi gaanong palaging makapagsuot ng mga panakip sa mukha o
makapagpanatili ng pisikal na pagdistansya sa mga aktibidad na panlipunan at pang-edukasyon
na naaangkop sa edad. Sa kaibahan, ang mga estudyante sa high school ay nasasalubong ang
mas maraming indibidwal sa isang pangkaraniwang araw sa paaralan ngunit malamang na
magkaroon ng higit na kakayahan na magpanatili ng pisikal na pagdistansya at mas palaging
makagamit ng mga panakip sa mukha. (Tingnan ang Larawan 1.) Para sa mga kadahilanang ito,
ang mga kinakailangan, rekomendasyon, at pagsasaalang-alang para sa pagbabawas ng pagkalat
ng sakit sa mga kampus ng paaralan ay kinakailangang mag-iba ayon sa pangkat ng edad.
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Larawan 1. Mga Prinsipyo ng Pag-aayos para sa Pag-iwas ng Pagkalat ng COVID-19 batay sa Edad
ng Pangkat

Prinsipyo ng Pag-aayos:
Matatag na mga Pangkat

Lower
Elementary
School

Prinsipyo ng Pag-aayos:
Pisikal na Pagdistansya at
mga Panakip sa Mukha

Upper
Elementary
School

Middle School/
Junior High
School

High
School

Hindi gaanong magawa na limitahan ang
pakikipagsalamuha ng malapitan at pagsuot ng
mga panakip sa mukha

Mas magawa na limitahan ang
pakikipagsalamuha ng malapitan at pagsuot
ng mga panakip sa mukha

Mas magawa na mapanatili ang matatag na mga pangkat

Hindi gaanong magawa na mapanatili ang
matatag na mga pangkat

Mas malaki ang pangangailangan para sa personal at batay
sa pangkat na pagtuturo na may pakikipagsalamuha ng
malapitan upang suportahan ang panlipunang-emosyonal
at pang-akademiko na pag-unlad
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Mas kaunti ang pangangailangan para sa
personal at batay sa pangkat na pagtuturo na
may pakikipagsalamuha ng malapitan upang
suportahan ang panlipunang-emosyonal at
pang-akademiko na pag-unlad
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A. Pisikal na Pagdistansya
1. Pangkalahatan
Mga Kinakailangan
•
•
•

•
•

•

Makipag-usap sa lahat ng mga kawani at pamilya hinggil sa mga kinakailangan sa
pisikal na pagdistansya at mga rekomendasyon.
Sanayin ang mga kawani at estudyante sa mga protokol para sa pisikal na
pagdistansya para sa parehong panloob at panlabas na mga espasyo.
Magpaskil ng palatandaan na nagpapaalala sa mga estudyante at kawani tungkol sa
pisikal na pagdistansya sa mga kilalang lokasyon sa buong kampus ng bawat
paaralan at sa mga karaniwang nilalakad o binibisikleta na ruta patungo sa paaralan.
Payagan lamang ang mga kinakailangang bisita at boluntaryo sa kampus at
limitahan ang bilang ng mga estudyante at kawani na nakikipagsalamuha sa kanila.
Para sa mga panlabas na organisasyon na gumagamit ng mga pasilidad ng paaralan
sa labas ng oras ng pag-aaral, tiyakin na sumusunod sila sa lahat ng kinakailangang
mga pamamaraan sa kalusugan at kaligtasan.
Siguraduhin na pinapanatili ng mga kawani ang anim na talampakan o mahigit pa
na distansya mula sa isa't isa at sinumang mga bisita at boluntaryo sa kampus ng
paaralan.

Mga rekomendasyon
•

•

Maglagay ng mga marka sa lupa upang mapadali ang pisikal na pagdistansya ng anim
na talampakan o mahigit pa sa lahat ng mga pasukan at labasan sa paaralan, mga
lalagyan ng bisikleta, mga tawiran na malapit sa paaralan, sa mga silid-aralan, at kung
saan man sa kampus kung saan inaasahan na magtitipon o bubuo ng mga linya ang
mga estudyante o kawani.
Repasuhin ang mga plano at drill sa emergency upang mapabilis ang pisikal na
pagdistansya, hanggang sa ito ay magawa, sa mga naturang kaganapan.
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2. Pagdating at Pag-alis
Mga Kinakailangan
•

Bawasan ang pakikipagsalamuha ng malapitan sa pagitan ng mga estudyante,
kawani, pamilya, at ng komunidad sa pagdating at pag-alis sa pamamagitan ng
mga sumusunod na pamamaraan:
o Gumamit ng maraming pasukan at labasan na wastong masubaybayan
upang mabawasan ang pagsisikip sa mga lugar ng pagpasok at
paglabas.
o Magtalaga ng mga ruta para sa pagpasok at paglabas.1
o Atasan ang mga drayber na manatili sa kanilang mga sasakyan, hangga't
maaari, kapag naghahatid o sumusundo ng mga estudyante. Kapag
kailangan ng personal na paghatid or pagsundo, isang magulang o tagapagalaga lang dapat ang pumasok sa pasilidad upang ihatid o isundo ang bata.
o Markahan ang mga espasyo ng anim na talampakan ang pagitan para sa
mga matatanda na naghihintay sa labas upang ihatid o isundo ang mga
estudyante na lumakad, nagbisikleta, o gamit ang ibang transportasyon.
o Kailanganin sa mga matatanda na pumapasok sa kampus para sa personal
na paghatid o pagsundo na magsuot ng panakip sa mukha.
o Pangasiwaan upang matigil ang mga pagtitipon ng estudyante sa kanilang
pagdating at pag-alis sa paaralan.

Mga rekomendasyon
•

Harangan ang ibang espasyo sa paradahan (o kung hindi man limitahan ang

pakikipagsalamuha ng malapitan) sa mga itinalagang lugar para sa mga bisikleta,
scooters, at skateboards.
•

Sanayin ang patrol ng kaligtasan at mga guwardiya ng tawiran na humikayat sa mga

estudyante at sinumang kasamang mga matatanda na makisali sa ligtas na pag-uugali,

tulad ng pagsusuot ng tela na panakip sa mukha at pagpanatili ng anim na talampakan
ang layo mula sa iba habang naglalakbay papunta sa paaralan.
Mga Konsiderasyon
•

•

Kung ang pagtitipon ng mga estudyante ay nagaganap sa oras ng pagdating o pagalis, isipin na gawing paisa-isa ang oras ng pagdating o pag-alis at pagtalaga ng
maraming lokasyon ng paghatid at pagsundo upang mapalaki ang pisikal na
pagdistansya habang binabawasan ang hamon ng pag-iiskedyul para sa mga
estudyante at pamilya.
Magdagdag ng mga lalagyan ng bisikleta upang suportahan ang mga nagbibisikleta sa
pagpapanatili ng distansya mula sa isa’t isa.
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Dapat italaga ng mga paaralan ang mga ruta para sa pagpasok at paglabas ng mga indibidwal na
dumadating o umaalis sa pamamagitan ng paglakad, pagbisikleta, pag-scooter, pag-skateboard,
wheelchair, o sasakyan.

1

3. Mga Sitwasyon sa Silid-aralan
Mga Kinakailangan
•

•

•

Mga Paaralang Elementarya
o Siguraduhin na ang mga estudyante at kawani ay manatili sa matatag na
mga pangkat sa silid-aralan sa pamamagitan ng pagpapanatili na
magkasabay ang parehong mga estudyante at guro o kawani sa buong
araw habang nasa paaralan.2 Ang mga estudyante ay hindi dapat maghalo
sa iba pang matatag na mga pangkat sa silid-aralan.
o I-maximize ang espasyo sa pagitan ng mga lamesa ng estudyante, mas
mainam kung anim na talampakan o mahigit pa, hanggang sa ito ay magawa.
Mga middle school/junior high school at high school
o Iayos ang mga lamesa ng estudyante na hindi bababa sa anim na talampakan
ang layo.
Lahat ng mga paaralan
o Ang laki ng klase ay dapat na maliit hanggang sa ito ay magawa.
o Ang mga lamesa ng guro at kawani ay dapat hindi bababa sa anim na
talampakan ang layo mula sa mga lamesa ng mga estudyante upang
mabawasan ang panganib ng matatanda-sa-bata na pagkalat.
o Magtalaga ng matatag na kaayusan sa pag-upo para sa mga estudyante
upang matiyak na mabawasan at madaling makilala ang nakipagsalamuha ng
malapitan sa loob ng silid-aralan.

Mga rekomendasyon
•

•

•

Mga Paaralang Elementarya
o Bigyan prayoridad ang katatagan ng matatag na mga pangkat sa silid-aralan
kaysa sa pisikal na pagdistansya o paggamit ng panakip sa mukha sa 2nd grade
at pababa. Dahil sa mga pangangailangang panlipunan at pang-edukasyon ng
pangkat ng edad na ito, ang pisikal na pagdistansya at mga panakip sa mukha
ay maaaring mahirap ipatupad para sa pangkat ng edad na ito. Samakatuwid,
ang mahigpit na pagpapanatili ng isang matatag na pangkat sa silid-aralan, na
bumabawas sa kabuuang bilang ng mga nakipagsalamuha, ay ang pangunahing
paraan ng pagbawas ng panganib.
Mga middle school/junior high school at high school
o Itaguyod ang matatag na mga pangkat sa silid-aralan sa buong araw habang nasa
paaralan, kung maaari.
Sa lahat ng mga sitwasyon
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Gayunpaman, (1) ang mga estudyanteng may mga kapansanan at mga kawani na nagbibigay ng
espesyal na edukasyon at mga nauugnay na serbisyo ay maaaring paikutin sa mga silid-aralan ng
pangkalahatang edukasyon para sa isang bahagi ng araw hangga't ang gayong kawani ay nagpapanatili
nang hindi bababa sa 6 na talampakan na distansya mula sa lahat sa pangkat, maliban sa estudyante na
tumatanggap ng mga serbisyo, (2) ang mga estudyanteng may mga kapansanan ay maaaring nasa isang
bahagi ng araw sa isang nakahiwalay na pangkat sa silid-aralan para sa pagkakaloob ng mga serbisyo ng
espesyal na edukasyon, (3) mga gurong espesyalista ay maaaring paikutin sa mga silid-aralan para sa
espesyal na pagtuturo (hal., sining o musika) hangga't pinapanatili nila ang hindi bababa sa 6 na
talampakang distansya mula sa bawat isa sa pangkat, at (4) ang mga kapalit na guro ay maaaring pumalit
sa mga guro na absent hangga’t ang mga kapalit na guro ay nagpapanatili nang hindi bababa sa 6 na
talampakang distansya mula sa bawat isa sa pangkat. Dapat bawasan ng mga paaralan ang bilang ng
mga pakipagsalamuha ng malapitan sa mga estudyanteng may mga kapansanan at sa mga kawani na
nagtatrabaho kasama ang mga naturang estudyante, kung sila ay umiikot man sa isang silid-aralan ng
pangkalahatang edukasyon o sumasali sa isa pang pangkat para sa mga serbisyo ng espesyal na
edukasyon. Kung maaari, dapat na limitahan ng mga paaralan ang bilang ng mga matatag na pangkat
kung saan nakikipaghalubilo ang mga kapalit na mga guro sa pamamagitan ng pagtatalaga ng ilang mga
kapalit na mga guro sa mga partikular na paaralan.

2

o

o
o

o
o
o

o
o

Ilipat ang karamihan sa mga pagtuturo at aktibidad hangga't maaari sa mga
panlabas na espasyo at iba pang mga mas malaking espasyo upang magkaroon
nang mas malayong distansya sa pagitan ng mga estudyante at nang mas lalong
pagkalat mga viral particles.
Sanayin ang mga kawani at estudyante na panatilihin ang anim na
talampakang distansya mula sa isa’t isa hangga't maaari.
Taasan ang bentilasyon sa pamamagitan ng pagtaas ng panlabas na sirkulasyon
ng hangin (hal., pagbubukas ng anumang magagamit na mga bintana at/o
pintuan) o paggamit ng mga mahusay na filter ng hangin at pagtaas ng antas ng
bentilasyon.3
Bawasan ang dami ng mga kasangkapan at kagamitan sa silid-aralan upang
magawa ang pagdistansya at mabawasan ang mga madalas na hinahawakan
na kagamitan.
Ang mga lamesa ng estudyante ay dapat ipaharap sa parehong direksyon (at
hindi nakaharap sa isa’t isa) upang mabawasan ang panganib ng pagkalat ng
sakit, kung magagawa.
Tiyakin ang sapat na supply upang mabawasan ang pagbabahagi ng mga
madalas na hinahawakan na materyales (mga kagamitan sa sining, kagamitan,
elektronikong aparato, atbp.) hanggang sa ito ay magawa, o limitahan ang
paggamit ng mga supply at kagamitan sa isang pangkat ng mga estudyante sa
isang pagkakataon at linisin at disimpektahin ang mga ito sa pagitan ng bawat
paggamit.
Panatilihing nakahiwalay ang mga gamit ng mga estudyante upang ang mga
estudyante ay hindi makapaghawak ng mga gamit ng ibang estudyante.
Para sa mga paaralan na nag-aayos ng mga estudyante sa mga matatag na
pangkat, magtalaga ng mga estudyante sa mga matatag na pangkat batay sa
mga kilalang asosasyon sa labas ng paaralan, hanggang sa ito ay magagawa.
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Halimbawa, kung ang ilang estudyante ay dumadalo sa parehong afterschool
na programa, italaga sila sa parehong matatag na pangkat sa paaralan.
Mga Konsiderasyon
•
•

•

Maglagay ng mga marka sa sahig ng silid-aralan upang mapadali ang pisikal na
pagdistansya.
Para sa mga middle school/junior high school at high school, pangasiwaan ang mga
matatag na pangkat sa silid-aralan sa pamamagitan ng paglilipat ng ibang mga guro sa
silid-aralan upang magturo ng iba't ibang mga paksa.
Limitahan ang bilang ng mga guro na pisikal na naroroon sa bawat pangkat ng
estudyante, tulad ng pagkakaroon ng espesyalista na mga guro o mga guro na
nagtuturo ng partikular na paksa na magbigay ng malayuan (remote) na pagtuturo.

Dagdagan ang sirkulasyon ng panlabas na hangin hangga't maaari sa pamamagitan ng
pagbubukas ng anumang magagamit na mga bintana at pintuan, maliban kung ang paggawa
nito ay maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan o kaligtasan ng mga indibidwal na
gumagamit ng pasilidad (hal., pagpasok ng pollen o usok o nagpapalala ng mga sintomas ng
hika). Kung ang pagbubukas ng mga bintana ay nagdudulot ng panganib sa kaligtasan o
kalusugan, i-maximize ang central air filtration para sa mga sistema ng HVAC (mas mainam na
may targeted filter rating na hindi bababa sa MERV 13).

3

4. Mga Sitwasyon na Hindi sa Silid-aralan
Mga Kinakailangan
•

Mga Break Room, Opisina, at Lugar ng Trabaho ng mga Kawani: Huwag payagan ang
mga kawani na magtipon o kumain sa anumang mga panloob na espasyo, tulad ng
mga break room at opisina.

Mga rekomendasyon
•

•
•
•

Mga banyo: Isa-isahin ang paggamit ng banyo ng mga pangkat ng estudyante hanggang
sa ito ay magawa, at/o magtalaga ng ilang mga pangkat ng mga estudyante para
gumamit ng ilang banyo.
Mga libraries: Isa-isahin ang paggamit ng pangkat sa mga library.
Mga Cafeterias: Paghain ng mga pagkain sa mga silid-aralan o sa labas, sa halip na sa
mga cafeterias o sa silid kainan ng mga grupo, saanman ito magawa.
Pisikal na Edukasyon, mga Palaruan, at Recess:
o Magsagawa ng mga aktibidad sa labas hangga't maaari, na may
naaangkop na pisikal na pagdistansya ng mga pangkat hanggang sa ito
ay magawa.
o Isaalang-alang ang pagkakaroon ng mga panlabas na aktibidad sa
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•
•

•

•

magkakahiwalay na mga lugar batay sa klase at/o na paisa-isa sa buong araw.
Maglagay ng mga marka sa palaruan upang mapadali ang pisikal na distansya sa
pagitan ng mga matatag na pangkat. Atasan ang mga superbisor ng palaruan na
panatilihin na magkahiwalay ang mga matatag na pangkat hanggang sa ito ay
magawa.
o Limitahan ang paggamit ng mga ibinahaging kagamitan sa palaruan na
pabor sa mga pisikal na aktibidad na nangangailangan ng mas kaunting
paghawak sa mga kagamitan at mas lalong magawa ang pisikal na
pagdistansya.
o Dapat magsuot ng mga tela na panakip sa mukha habang ginagawa ang panloob
na pisikal na pagkondisyon at pagsasanay o mga klase ng pisikal na edukasyon.
Ang mga aktibidad na nangangailangan ng matinding pagsisikap ay dapat
isagawa sa labas sa isang paraan na may pisikal na layo nang walang panakip sa
mukha. Ang mga aktibidad na isinasagawa sa loob ay dapat na hindi
nangangailangan ng matinding pagsisikap at maaaring gawin na may panakip sa
mukha. Ang mga estudyante ay dapat na magpahinga mula sa pag-eehersisyo
kung ang anumang kahirapan sa paghinga ay naramdaman at dapat palitan ang
kanilang panakip sa mukha kung ito ay basa at dumidikit sa kanilang mukha at
humahadlang sa kanilang paghinga.
o Dapat magdala ang mga superbisor ng recess ng palaruan ng mga first aid kit
na may kasamang sanitizer ng kamay, mga panakip sa mukha, at guwantes.
Mga lockers: Bawasan ang paggamit ng mga locker upang maiwasan ang hindi
kinakailangang paghahalo at pagtitipon ng mga estudyante sa mga pasilyo.
Mga pasilyo: Bawasan ang pagdaan ng mga nagtipon na tao sa mga pasilyo hangga't ito
ay magawa. Halimbawa, magtatag ng maraming mga paraan sa pagpasok at paglabas
sa isang kampus, ipaisa-isa ang oras ng pagdaan kung kinakailangan o kapag ang mga
estudyante ay hindi maaaring manatili sa isang silid, at magtatag ng mga itinalagang
one-way na lugar ng paglalakad/dinadaanan.
Mga Break Rooms ng mga Kawani:
o Isaalang-alang ang pagsasara ng mga break room at pagbawalan ang mga
kawani na uminom o kumain nang magkakasama sa loob.
o Hikayatin o kailanganin ang mga kawani na kumain ng pagkain sa labas o sa
malalaki, maaliwalas na espasyo.
Mga Opisina ng Paaralan:
o Iayos ang mga istasyon ng trabaho ng mga kawani na hindi bababa sa anim na
talampakan ang layo.
o Isaalang-alang ang muling pagsasaayos ng mga istasyon ng trabaho upang
mapigilan ang panganib ng pagkalat.
o Maglagay ng mga marka sa lupa upang ipaalala sa mga estudyante/kawani
na panatilihin ang pisikal na pagdistansya.
o
Taasan ang bentilasyon sa pamamagitan ng pagtaas ng panlabas na
sirkulasyon ng hangin (hal., pagbubukas ng anumang magagamit na mga
bintana) o paggamit ng mga mahusay na filter ng hangin at pagtaas ng antas
ng bentilasyon.4
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5. Transportasyon patungo at mula sa Paaralan
Mga Kinakailangan
•
•

•

•

•

•
•

Mangailangan sa mga pamilya na magsuri ng mga estudyante para sa mga
sintomas ng COVID-19 bago sila sumakay sa bus/van ng paaralan.
Tiyaking hindi bababa sa anim na talampakan ang distansya sa pagitan ng drayber
ng bus/van at mga estudyante kapag nakaupo. Maaaring kabilang dito ang
paggamit ng mga pisikal na partisyon o nakikitang palatandaan (hal. mga decal sa
sahig, may kulay na tape, o mga palatandaan na nagtuturo sa mga estudyante kung
saan sila hindi dapat umupo o tumayo na malapit sa drayber ng bus).
Siguraduhin na ang mga drayber ng bus/van at estudyante ay sumusuot ng mga
panakip sa mukha sa lahat ng oras habang naghihintay at sumasakay sa mga
bus/van.
I-maximize ang pisikal na pagdistansya sa pagitan ng mga estudyante sa bus/van
sa pamamagitan ng paglilimita sa mga magagamit na upuan hanggang sa ito ay
magawa (hal. bawat kabilang hilera na magagamit para sa pag-upo).
Ang mga estudyante na mula sa parehong pamilya at/o silid-aralan ay dapat na
atasan na umupo nang magkakasama hangga't maaari upang mabawasan ang
pagkakalantad sa mga bagong nakasalamuha.
Ang mga bus/van ay dapat linisin at disimpektahin araw-araw at pagkatapos ng
pagdala ng isang indibidwal na nagpapakita ng mga sintomas ng COVID-19.
Para sa mga indibidwal na naglalakad o nagbibisikleta patungo sa kampus ng
paaralan, dapat panatilihin ang hindi bababa sa anim na talampakan na pisikal na
pagdistansya.

Mga rekomendasyon
•
•
•

Taasan ang bentilasyon sa mga bus/van sa pamamagitan ng pagbubukas ng
anumang magagamit na mga bintana, hangga’t sa ito ay makakaya.

Magbigay sa mga drayber ng bus/van ng extra na panakip sa mukha para sa mga
estudyante na nawalan o na nakalimutang dalhin ang kanilang mga panakip sa mukha.
Magbigay sa mga drayber ng bus/van ng mga pamunas sa pagdisimpekta at
mga maitatapon na guwantes upang suportahan ang pagdidisimpekta ng
madalas na hinawakan na mga kagamitan.

Dagdagan ang sirkulasyon ng panlabas na hangin hangga't maaari sa pamamagitan ng
pagbubukas ng anumang magagamit na mga bintana at pintuan, maliban kung ang paggawa
nito ay maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan o kaligtasan ng mga indibidwal na
gumagamit ng pasilidad (hal., pagpasok ng pollen o usok o nagpapalala ng mga sintomas ng
hika). Kung ang pagbubukas ng mga bintana ay nagdudulot ng panganib sa kaligtasan o
kalusugan, i-maximize ang central air filtration para sa mga sistema ng HVAC (mas mainam na
may targeted filter rating na hindi bababa sa MERV 13).
4
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•

Payuhan ang mga pamilya at kawani na mag-carpool lamang kasama ang mga
miyembro ng kanilang matatag na pangkat, na magsuot ng panakip sa mukha habang
nagka-carpool, at buksan ang mga bintana sa pagka-carpool upang mapataas ang
sirkulasyon ng panlabas na hangin hangga’t magagawa ito.

Mga Konsiderasyon
•

Ipataas ang pisikal na pagdistansya sa pagitan ng mga estudyante sa mga hintuan ng
bus sa pamamagitan ng paglalagay ng mga marka sa lupa sa mga hintuan ng bus.
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B.

Mga Pamamaraan ng Kalinisan
1. Mga Panakip sa Mukha5
Mga Kinakailangan
•

•

•

•

•

Mga guro at kawani
o Lahat ng mga matatanda ay dapat magsuot ng panakip sa mukha sa lahat ng
oras habang nasa kampus, maliban habang kumakain o umiinom.
o Ang mga kawani na nakabukod mula sa kinakailangang ito ay ang
mga nangangailangan ng proteksyon sa paghinga alinsunod sa mga
pamantayan ng Cal/OSHA.
o Ang mga kawani na hindi makapagsuot ng panakip sa mukha dahil sa mga
medikal na kadahilanan ay hindi dapat mabigyan ng mga tungkulin na
nangangailangan ng pakikipagsalamuha ng malapitan sa mga estudyante o
sa ibang kawani.
Mga Estudyante
o Lahat ng estudyante (transitional kindergarten hanggang 12th grade) ay
kinakailangang magsuot ng mga panakip sa mukha:
 habang dumadating at umaalis mula sa kampus ng paaralan;
 sa anumang lugar sa labas ng silid-aralan (maliban kung kumakain,
umiinom, o nakikilahok sa pisikal na aktibidad na nangangailangan
ng matinding pagsisikap);6
 habang naghihintay o sumasakay sa bus ng paaralan.
o

Mga estudyante sa 2nd grade at pababa ay hinihikayat na magsuot ng
panakip sa mukha sa loob ng kanilang matatag na pangkat sa silid-aralan
hangga’t maaari.

o

Mga estudyante sa 3rd grade at pataas ay dapat gumamit ng mga
panakip sa mukha kapag nasa silid-aralan kahit na sila ay nasa isang
matatag na pangkat sa silid-aralan.

o

Ang mga estudyanteng nakabukod mula sa mga kinakailangan sa panakip sa
mukha ay kinabibilangan ng: (1) sinumang may problema sa paghinga o
walang malay, walang kakayahan, o kung hindi man, sinumang hindi
makatanggal ng panakip nang walang tulong at (2) mga estudyanteng may
mga espesyal na pangangailangan na hindi makatiis na may panakip sa mukha.

Magpaskil ng palatandaan sa mga lugar na madaling makita upang ipaalala sa mga
estudyante at kawani kung (1) kailan at saan kinakailangan ang mga panakip sa
mukha at (2) wastong paggamit ng mga panakip sa mukha.
Makipag-usap sa lahat ng mga kawani at pamilya hinggil sa mga inaasahan sa
paggamit ng mga panakip sa mukha sa paaralan at kung paano hugasan ang mga
panakip sa mukha.
Turuan ang mga estudyante, partikular ang mas bata na mga estudyante sa
elementarya, sa layunin at wastong paggamit ng mga panakip sa mukha.
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Para sa impormasyon sa naaangkop na mga panakip sa mukha, mangyaring tingnan ang patnubay ng
CDC, "Paano Pumili, Magsuot, at Linisin ang Inyong Maskara" (na-update noong Agosto 27, 2020), na
makikita sa: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html.
6
Kung ang mga estudyante sa elementarya ay nasa labas ng silid-aralan kung saan kasama lamang nila
ang mga miyembro ng kanilang matatag na pangkat, hindi kinakailangan ang mga tela na panakip sa
mukha.
5

Mga rekomendasyon
•

•

•
•

•

•

Huwag ibukod ang mga estudyante mula sa silid-aralan kung paminsan-minsan na
hindi sila nagsusuot ng panakip sa mukha, o kung ang ilang mga estudyante sa silidaralan ay palaging hindi makapagsuot ng panakip sa mukha, kung kinakailangan. Ang
maliit na pagtaas sa panganib ng pagkalat ng sakit ay hindi nagbibigay katuwiran sa
pagbubukod sa silid-aralan, ngunit ang mga estudyanteng walang panakip sa mukha ay
dapat magpanatili ng anim na talampakan ng pisikal na distansya hanggang sa ito ay
magawa.
Kung ang isang estudyante o kawani ay nakakaranas ng kahirapan sa pagsusuot ng
kanyang panakip sa mukha, payagan ang indibidwal na tanggalin ang kanyang
panakip sa mukha sa isang maikling panahon. Para sa maliliit na bata sa 2nd grade at
pababa, isaalang-alang ang pag-iiskedyul ng mga oras sa buong araw kung kailan
hindi kinakailangan ang mga panakip sa mukha, basta ang mga estudyante ay nasa
labas at makikipaghalubilo lamang sa mga miyembro ng kanilang matatag na
pangkat sa silid-aralan.
Magbigay ng mga panakip sa mukha sa mga estudyante at kawani na nawalan ng
panakip sa mukha o na nakalimutang dalhin ito sa paaralan.
Ang mga face shield ay hindi inirerekomenda bilang isang kapalit ng mga panakip sa
mukha dahil sa kanilang kakayahang mabawasan ang pagkalat ng patak sa iba.
Gayunpaman, maaaring isaalang-alang ng mga guro at iba pang kawani ang paggamit
ng mga face shield kasama ang mga panakip sa mukha kapag nasa silid-aralan upang
mas mabawasan ang panganib ng pagkalat.
Maaaring isaalang-alang ng mga guro ang paggamit ng mga panakip sa mukha na may
malinaw na mga bintana sa panahon ng pagtuturo ng tunog, o isang face shield na may
angkop na selyo (takip na tela na umaabot mula sa ibabang gilid ng shield at
isinusuksok sa kwelyo ng kamisa), upang makita ng mga estudyante ang bibig ng guro
at sa mga lokasyon kung saan ang isang panakip sa mukha ay nagiging hadlang sa
pakikipag-usap sa isang estudyanteng may kapansanan sa pandinig o estudyanteng
may kapansanan.
Maliban sa partikular na ibinigay sa dokumentong ito, ang mga estudyante at kawani ay
dapat gumamit ng mga panakip sa mukha na tela tuwing kinakailangan ang panakip sa
mukha. Mariing hindi hinihikayat ang paggamit ng mga medikal na maskara, tulad ng
N95 at mga maskara na pang-opera para sa pangkalahatang paggamit dahil sa
pandaigdigang kakulangan ng mga medikal na maskara na kinakailangan para sa mga
propesyonal sa healthcare. Gayunpaman, ang mga paaralan ay maaaring gumamit ng
mga umiiral na imbentaryo ng mga maitatapon na maskara, kasama na ang N95 at
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maskara na pang-opera, para sa mga estudyante at kawani kung ang muling magagamit
na mga panakip sa mukha na tela ay hindi magagamit.

2. Paghuhugas ng Kamay at Iba Pang Mga Pamamaraan sa Kalinisan
Mga Kinakailangan
•
•

•

•

•

Magturo at ipagtibay ang wastong pamamaraan sa paghuhugas ng kamay, pag-iwas
sa paghawak ng mata, ilong, at bibig, at pagtakip ng mga ubo at pagbahing.
Magpaskil ng palatandaan sa mga lugar na madaling makita upang ipaalala sa mga
estudyante at kawani ang mga wastong pamamaraan para sa paghuhugas ng kamay
at pagtakip ng mga ubo at pagbahing at iba pang mga pamamaraan sa pagpigil.
Tiyaking sapat ang mga supply upang suportahan ang malusog na pag-uugali
sa kalinisan, kabilang ang sabon, mga tisyu, basurahan na hindi hinahawakan,
panakip sa mukha at mga sanitizer ng kamay (na may hindi bababa sa 60 na
porsyentong ethyl alkohol) para sa mga kawani at mga estudyante na ligtas na
makagamit ng sanitizer ng kamay.
Bawasan ang pagbabahagi ng mga supply at kagamitan sa mga kawani at estudyante
hanggang sa ito ay magawa. Kapag kailangang ibahagi ang mga gamit, linisin at
disimpektahin ang mga gamit sa pagitan ng mga paggamit.
Bawasan ang paghawak ng mga kawani at estudyante sa mga madalas na
hinahawakang kagamitan (hal., panatilihing bukas ang mga pintuan ng gusali o silid,
partikular sa mga oras ng pagdating at pag-alis).

Mga rekomendasyon
• Ipakita, gawin, at subaybayan ang paghuhugas ng kamay, partikular sa mga mas
mababang baitang.
• Gumawa ng mga gawain upang matiyak na ang mga estudyante ay naghuhugas ng
kanilang mga kamay o gumagamit ng sanitizer ng kamay pagdating sa kampus;
pagkatapos gamitin ang banyo; pagkatapos maglaro sa labas at bumalik sa silid-aralan;
bago at pagkatapos kumain; at pagkatapos ng pag-ubo o pagbahing.
• Ipahugas sa mga estudyante at kawani ang kanilang mga kamay na hindi
magkasabay sa isang pagkakataon upang mabawasan ang pagtitipon sa paligid ng
mga istasyon ng paghuhugas ng kamay at sanitizer ng kamay.
• Ang wastong paghuhugas ng kamay ay mas epektibo sa pagpigil ng pagkalat, ngunit
ang sanitizer ng kamay ay isang katanggap-tanggap na alternatibo kung ang
paghuhugas ng kamay ay hindi magagawa.
• Magbigay ng sanitizer ng kamay sa bawat silid-aralan, sa anumang iba pang panloob na
espasyo na ginagamit ng mga estudyante o kawani, sa mga pasukan/labasan ng gusali,
at sa mga lokasyon na itinalaga kung saan kumakain ang mga estudyante o kawani.
o Ang mga estudyante na wala pang 9 na taong gulang ay dapat gumamit
ng sanitizer ng kamay sa ilalim lamang ng pangangasiwa ng matatanda.
Disyembre 14, 2020

Pahina 19

Suspindihin o baguhin ang paggamit ng mga lugar ng mapagkukunan na
nangangailangan ng pagbabahagi o paghipo ng mga gamit. Halimbawa, isaalang-alang
ang pagsuspinde ng paggamit ng mga bukal ng pag-inom at pag-install ng mga
istasyon ng tubig; hikayatin ang paggamit ng mga muling magagamit na bote ng tubig.

•

Mga Konsiderasyon
Isaalang-alang ang pag-install ng mga karagdagang pansamantalang istasyon ng
paghuhugas ng kamay sa lahat ng mga pasukan ng paaralan at malapit sa mga silidaralan upang mabawasan ang pagpunta at pagtitipon sa mga banyo.

•

C. Paglilinis at Pagpapanatili
Mga Kinakailangan
•

Hindi bababa sa araw-araw, at mas madalas kung magagawa, linisin at disimpektahin
ang madalas na hinahawakan na mga matitigas na kagamitan (halimbawa, mga
lamesa, mga mesa, upuan, mga hawakan ng pinto, mga switch ng ilaw, mga telepono,
copy/fax machine, banyo (mga kubeta, ibabaw ng counter, gripo), bukal ng tubig, at
kagamitan sa palaruan) at ibinahaging mga bagay (mga laruan, laro, suplay ng sining,
libro) alinsunod sa patnubay ng CDC. Tingnan:
o Paglilinis at Pagdidisimpekta ng Inyong Pasilidad
o Patnubay sa Muling Pagbubukas para sa Paglilinis at Pagdidisimpekta ng mga
Publikong Espasyo, mga Lugar ng Trabaho, Negosyo, Paaralan, at Bahay

Mga rekomendasyon
o

o
o

Kapag pumipili ng mga produkto sa paglilinis, gamitin ang mga naaprubahan para
gamitin laban sa COVID-19 sa naaprubahang listahan na "N" ng Environmental
Protection Agency (EPA) at sundin ang mga tagubilin sa produkto. Pumili ng mga
sangkap na mas ligtas sa mga taong may hika (hydrogen peroxide, citric acid o lactic
acid) hangga't maaari at iwasan ang mga produktong naghahalo sa mga sangkap na ito
kasama ang peroxyacetic (paracetic) acid, sodium hypochlorite (bleach) o quaternary
ammonium compound, na maaaring magpalala ng hika.
Magbigay ng pagsasanay sa mga empleyado sa mga tagubilin ng manufacturer, sa mga
kinakailangan ng Cal/OSHA para sa ligtas na paggamit at sa kinakailangan ng Healthy
Schools Act, kung naaangkop.
Tiyaking mayroong wastong bentilasyon habang naglilinis at nagdidisimpekta. Dapat
mayroong sariwang panlabas na hangin hangga't maaari, halimbawa, sa pamamagitan
ng pagbubukas ng anumang magagamit na mga bintana kung magawa ito. Kapag
naglilinis, ipalabas ang hangin sa espasyo bago dumating ang mga estudyante;
magplano na gawin ang lubusang paglilinis kung wala ang mga estudyante. Kung
gumagamit ng aircondition, gamitin ang opsyon na nagpapapasok ng sariwang hangin.
Palitan at suriin ang mga filter ng hangin at mga sistemang pagsasala upang matiyak
ang pinakamainam na kalidad ng hangin.
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Tiyaking ligtas na magamit ang lahat ng mga sistema ng tubig pagkatapos ng
isang matagal na pagsara ng pasilidad upang mabawasan ang panganib ng sakit
na Legionnaires at iba pang mga sakit na dala ng tubig.
Pagkatapos ng isang karamdaman, limitahan ang pag-access sa mga lugar na ginamit
ng taong may sakit (hal., lamesa ng isang estudyante o opisina ng isang kawani)
hanggang sa ito ay malinisan at madisimpektahan.

o
o

Mga Konsiderasyon
Limitahan ang paggamit ng mga gamit na mahirap malinisan at masanitize.
Itaguyod ang isang iskedyul ng paglilinis at pagdidisimpekta upang maiwasan ang
parehong kulang at labis na paggamit ng mga produkto sa paglilinis.

o
o

D. Mga Serbisyo ng Pagkain
Mga Kinakailangan
•
•

Basahin ang Seksyon ng Pagdistansya sa itaas para sa mga kinakailangan hinggil sa
pisikal na pagdistansya sa mga cafeteria at lugar ng serbisyo ng pagkain.
Sundin ang anuman at lahat ng mga naaangkop na kinakailangan na inilabas ng
Department of Environmental Health ng County upang maiwasan ang pagkalat ng
COVID-19 sa mga pasilidad ng pagkain.

Mga rekomendasyon
o

Maghain ng mga pagkain sa mga silid-aralan o sa labas, sa halip na sa mga cafeteria o
mga grupong silid kainan, saanman magawa. Maghain nang paisa-isa na nakaplato o
nakabag na mga pagkain. Iwasang magbahagi ng mga pagkain at kagamitan at ng
istilong buffet o pampamilya na mga pagkain.

E.

Mga Electives, Mga Ekstrakurikular na Aktibidad, Atletika, at mga
Kaganapan sa Paaralan

1. Mga Electives at Ekstrakurikular na Aktibidad
Mga Kinakailangan
•

•

Huwag payagan ang mga electives at ekstrakurikular na aktibidad kung saan ang
pisikal na pagdistansya (hindi bababa sa anim na talampakan) at paggamit ng
panakip sa mukha ay hindi mapapanatili sa lahat ng oras.
Huwag payagan ang mga estudyante na lumahok sa mga aktibidad na nagbubuo
ng aerosol, kabilang ang mga aktibidad ng in-person choir, banda, at vocal
cheerleading (mga cheer at pagsigaw) dahil sa mas mataas na panganib ng pagkalat
ng sakit.
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Mga Konsiderasyon
o

o

Isaalang-alang kung ang mga ekstrakurikular na aktibidad ay maaaring isagawa sa
labas o na virtual (hal., malayuang pagbrobroadcast ng musical at theatrical na
pagsasanay at mga performances) o habang pinapanatili ang mga matatag na
pangkat sa silid-aralan.
Ang mga aktibidad ng in-person choir, banda, at vocal cheerleading ay maaaring
isagawa kung hindi sila nagsasama ng mga aktibidad na nagbubuo ng aerosol tulad
ng pag-awit, pagtugtog ng mga instrumento na hinihipan at tanso, pagcheer, o pagawit. Maaaring magamit ang oras ng personal na klase para sa mga aktibidad na hindi
gumagawa ng aerosol, tulad ng pag-aaral ng ritmo, teorya ng musika, kasaysayan ng
musika, komposisyon, at pagsusuri.

2. Mga Atletika
Maaaring maganap lamang ang mga atletika ng paaralan alinsunod sa patnubay sa isports ng
kabataan at patnubay na partikular sa industriya para sa mga paaaralan ng CDPH.

3. Mga Kaganapan sa Paaralan
Mga Kinakailangan
•

•

•

Para sa mga paaralang elementarya:
o Pinapayagan ang mga field trip, assembly, at iba pang mga pagtitipon kung
ang (1) mga estudyante ng iba't ibang mga pangkat sa silid-aralan ay hindi
naghahalo at (2) ang mga pangkat sa silid-aralan ay nananatiling hindi
bababa sa 25 na talampakan na layo sa isa’t isa.
Mga middle school/junior high school at high school:
o Papayagan ang mga field trip, assembly, at iba pang mga pagtitipon
hanggan sa ito ay pinapayagan sa ilalim ng anumang naaangkop na mga
kinakailangan para sa mga pagtitipon na nangyayari sa komunidad.
Sa lahat ng mga paaralan:
o Ang pagdalo sa mga kaganapan sa paaralan ay dapat na limitado sa mga
estudyante at kawani o sa mga lumalahok lamang sa isang pagtatanghal
(walang mga bisita).

Mga rekomendasyon
o
o

I-maximize ang bilang ng mga kaganapan sa paaralan na maaaring gaganapin na
virtual o sa labas.
Ang mga kaganapan na kinasasangkutan ng mga bisita sa kampus na
nakikipaghalubilo sa mga kawani o estudyante ay dapat mabawasan.
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Karagdagang mga Pamamaraan sa Kaligtasan para sa mga Guro at Ibang
mga Kawani

F.

Ang seksyon na ito ay nagbubuod ng maraming mga pangunahing kinakailangan,
rekomendasyon, at pagsasaalang-alang na nagpoprotekta sa parehong kawani at estudyante,
pati na rin sa mga partikular na karagdagang kinakailangan at rekomendasyon upang
mabawasan ang mga panganib ng pagkalat sa mga guro at iba pang kawani.
Mga Kinakailangan
•

•
•

•

•

•

•

Limitahan ang mga bisita sa kampus, ipataas ang pisikal na pagdistansya sa mga
kawani at sa pagitan ng mga kawani at estudyante, huwag payagan ang mga kawani
na kumain na magkasama sa mga break room, tulad ng inilarawan sa karagdagang
detalye sa ibang lugar ng Seksyon 1 ng dokumentong ito.
Ang lahat ng mga estudyante at kawani ay dapat na masuri para sa mga sintomas
araw-araw, tulad ng inilarawan sa Seksyon 2 ng dokumentong ito.
Magsagawa ng mga pagpupulong ng lahat na kawani, pagsasanay at edukasyon sa
professional development, at iba pang mga aktibidad na kinasasangkutan ng kawani
sa pamamagitan ng video o phone conference. Kung kinakailangan ang pagdalo na
personal, magsagawa ng mga naturang aktibidad sa labas, kung maaari, at may
naaangkop na pisikal na pagdistansya.
Siguraduhin na ang mga kawani ay nagpapanatili nang anim na talampakan o higit
pang distansya sa pagitan ng isa't isa habang nasa kampus ng paaralan tulad ng
inilarawan sa Seksyon 1.A.1 ng dokumentong ito.
Magpatibay ng mga pamamaraan upang matiyak na ang mga kawani ay
makapagpanatili nang anim na talampakan o higit pa na distansya mula sa
sinumang mga kinakailangang bisita at mga boluntaryo tulad ng inilarawan sa
Seksyon 1.A.1 ng dokumentong ito.
Magbigay ng sapat na pagsasanay at personal na kagamitang pangproteksiyon
upang maprotektahan ang mga kawani na maglilinis at magdidisimpekta ng mga
lugar na ginamit ng sinumang taong may sakit. Upang mabawasan ang panganib
ng pagkakalantad, maghintay ng 24 na oras bago kayo maglinis at magdisimpekta.
Kung hindi posible na maghintay ng 24 na oras, maghintay hangga't ito ay
magagawa.
Mangailangan sa mga estudyante at kawani na magpasuri pagkatapos nilang
magkaroon ng isa o higit pang mga sintomas ng COVID-19 o kung ang isa sa
miyembro ng kanilang sambahayan o ang nakasalamuha nila ng malapitan na hindi
miyembro ng kanilang sambahayan ay nasuring positibo sa COVID-19.

Mga rekomendasyon
• Mga break room/pagkain ng mga kawani:
o Isaalang-alang ang pagsasara ng mga break room o paglilimita sa bilang ng
mga kawani na maaaring nasa break room sa isang pagkakataon (partikular
Disyembre 14, 2020

Pahina 23

na sa mga silid na maliliit) upang magawa ang pisikal na pagdistansya.
o Hikayatin o kailanganin ang mga kawani na kumain ng pagkain sa labas o sa
malalaki, maaliwalas na espasyo.
• Mga opisina ng paaralan:
o
Ayusin ang mga lugar ng trabaho ng mga kawani upang sila ay hindi bababa sa
anim na talampakan ang layo.
o
Isaalang-alang ang muling pag-aayos ng mga lugar ng trabaho upang maiwasan
ang panganib ng pagkalat (hal., ilagay ang mga kawani na malayo sa isa’t isa sa
mga nakabahaging lugar ng trabaho).
o

Maglagay ng mga marka sa lupa upang ipaalala sa mga estudyante/kawani
na panatilihin ang pisikal na pagdistansya.

Taasan ang bentilasyon sa pamamagitan ng pagtaas ng panlabas na
sirkulasyon ng hangin (hal., pagbubukas ng anumang magagamit na mga
bintana) o paggamit ng mga mahusay na filter ng hangin at pagtaas ng
antas ng bentilasyon.7
• Kagamitan para sa mga drayber ng bus:
o

Magbigay sa mga drayber ng bus/van ng extra na panakip sa mukha para sa
mga estudyante na nawalan o na nakalimutang dalhin ang kanilang mga
panakip sa mukha.
o Magbigay sa mga drayber ng bus/van ng mga pamunas sa
pagdisimpekta at mga maitatapon na guwantes upang suportahan ang
pagdidisimpekta ng madalas na hinawakan na mga kagamitan sa
buong araw.
• Kagamitan para sa kawani na nasa harap ng opisina:
o
Maglagay ng mga pisikal na harang, tulad ng isang salaming bintana o
malinaw na plastik na harang, sa harap ng opisina ng paaralan upang
paghiwalayin ang mga kawani mula sa mga bisita at mga boluntaryo.
o
Ang mga guro at iba pang kawani na nakikipagsalamuha ng malapitan sa
mga estudyante ay maaaring isaalang-alang ang pagsusuot ng mga face
shield bilang karagdagan sa pagsusuot ng mga panakip sa mukha, tulad ng
inilarawan sa Seksyon 1.
• Mga personal na kagamitang pangproteksyon (PPE) para sa mga tagapagturo ng
espesyal na edukasyon at sa mga aides at mga tauhan sa healthcare:
o
Inirerekomenda ang maskara na pang-opera at face shield kapag gumagawa
ng mga serbisyo sa mga estudyante na nangangailangan ng paulit-ulit na
pakikipagsalamuha ng malapitan (halimbawa, tulong sa mga aktibidad ng
pang-araw-araw na pamumuhay) o pagsasagawa ng mga pagsusuri sa
kalusugan (kabilang ang pagsusuri sa paningin at pandinig).
o Dapat magsuot ng mga guwantes at anumang karagdagang PPE na
inirerekumenda para sa mga pamamaraan na nangangailangan ng
pangkalahatang pag-iingat (halimbawa, tulong sa paggamit ng kubeta,
catheterization, at pangangasiwa ng insulin).
o
Ang PPE para sa mga pamamaraan na may potensyal na magbuo ng aerosol
(halimbawa, pagsipsip ng mga lugar ng tracheostomy at paggamot gamit ang
o
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nebulizer) ay dapat sumunod sa patnubay ng CDC.
Mga Konsiderasyon
• Gumawa ng regular na mga pagpupulong ng lahat ng mga kawani o magpadala ng
regular na mga komunikasyon hinggil sa pagpapatupad ng plano at estratehiya sa
pagpigil ng COVID-19 ng paaralan.
• Ayusin ang mga kasangkapan at kagamitan sa silid-aralan upang mamaximize ang
pisikal na pagdistansya sa pagitan ng mga guro at estudyante kung ang isang guro
ay nagbibigay ng buong pangkat na pagtuturo sa klase at ang pakikipagsalamuha ng
malapitan ay hindi kinakailangan upang magawa ang pagtuturo.
• Bumuo ng mga patakaran na naghihikayat sa mga kawani at estudyante na manatili sa
bahay kapag sila ay may sakit.
• Bawasan ang bilang ng mga guro na pisikal na naroroon sa bawat pangkat,
halimbawa sa pamamagitan ng pagkakaroon ng espesyalista na mga guro o mga
guro na nagtuturo ng partikular na paksa na magbigay ng malayuan (remote) na
pagtuturo.

Dagdagan ang sirkulasyon ng panlabas na hangin hangga't maaari sa pamamagitan ng
pagbubukas ng mga bintana at pintuan, maliban kung ang paggawa nito ay maaaring
magdulot ng panganib sa kalusugan o kaligtasan ng mga indibidwal na gumagamit ng
pasilidad (hal., pagpasok ng pollen o usok o nagpapalala ng mga sintomas ng hika). Kung ang
pagbubukas ng mga bintana ay nagdudulot ng panganib sa kaligtasan o kalusugan, imaximize ang central air filtration para sa mga sistema ng HVAC (mas mainam na may targeted
filter rating na hindi bababa sa MERV 13).
7

Seksyon 2: Pagsusubaybay
A. Mga Pagsusuri ng Kalusugan
Ang mga pagsusuri sa kalusugan ay tumutukoy sa pagsusuri ng sintomas, pagsusuri ng
temperatura, o kombinasyon ng dalawa. Bagaman ang pagsusuri ng temperatura para sa COVID19 ay naging isang malawak na gawain sa iba't ibang mga lugar ng negosyo at komunidad, ang
limitadong pagiging epektibo nito ay maaaring malampasan ng mga potensyal na pinsala.
Kaugnay sa COVID-19, kinikilala ng CDC na "ang pagsusuri ng lagnat at sintomas ay
napatunayan na medyo hindi epektibo sa pagkilala sa lahat ng nahawaang indibidwal." Ito ay
dahil ang mga taong may COVID-19 ay maaaring makahawa sa iba bago sila magkasakit
(pagkalat bago may mga sintomas), ang ilang mga tao na may COVID-19 ay hindi kailanman
nagkasakit ngunit maaari pa ring makahawa sa iba (pagkalat na walang mga sintomas), at ang
lagnat ay maaaring hindi ang unang sintomas na lumitaw.
Mayroon ding maraming mga sagabal at limitasyon sa pagsusuri ng temperatura kabilang ang
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hindi tumpak na mga resulta, mga potensyal na panganib sa mga kawani na nagsusukat ng
temperatura, mga potensyal na panganib sa mga nasuring populasyon, at makabuluhang mga
hamon at gastos sa paggawa nito. Ang pagsusuri ng temperatura ay maaaring magdagdag ng
pagkaantala sa pagsisimula ng araw ng pag-aaral at maaari ding hindi sinasadyang pagtaas ng
panganib sa pagkalat ng sakit kung ang mga estudyante ay magtipun-tipon sa mga mahabang
linya habang naghihintay na masuri.
Dahil sa mga kadahilanang ito, ang pagsusuri ng temperatura ay hindi kinakailangan para sa mga
paaralan.
Mga Kinakailangan
•

•

•

•

•

•

Magpaskil ng mga palatandaan sa lahat ng pasukan na nagtuturo sa mga
estudyante, kawani, at bisita na huwag pumasok sa kampus kung mayroon silang
anumang mga sintomas ng COVID-19. Ang mga sintomas ng COVID-19 ay
kinabibilangan ng lagnat o panginginig, ubo, kakapusan ng hininga o kahirapan sa
paghinga, pagkapagod, pananakit ng kalamnan o katawan, sakit ng ulo, pananakit
ng lalamunan, pagkawala ng panlasa o pang-amoy, pagkahilo/pagsusuka o
pagtatae.
Ang lahat ng mga estudyante at kawani ay dapat na masuri para sa mga sintomas
bawat araw. Ang mga kawani at magulang o tagapag-alaga ng estudyante ay
maaaring magsagawa ng mga pagsusuri ng sintomas sa bahay, bago sa pagdating.
Bilang alternatibo, ang pagsubaybay ng sintomas ay maaaring mangyari sa lugar sa
pamamagitan ng pag-uulat ng sarili, pag-inspeksyon gamit ang mata, o isang
palatanungan ng pagsusuri ng sintomas. Ang pagsusuri ng mga sintomas ay hindi
kailangang gawin ng isang nars o iba pang propesyonal sa kalusugan.
Hindi kinakailangan ang pagsusuri ng temperatura ng mga estudyante at kawani.
Kung isinasagawa ang pagsusuri ng temperatura, dapat gamitin ang mga contact-less
na thermometer.
Ang mga contact thermometer ay dapat gamitin lamang kung pinaghihinalaan
ang lagnat at kung ang naaangkop na PPE ay maaaring magamit (panakip sa
mukha, proteksyon sa mata, at mga maitatapon na guwantes). Ang mga
contact thermometer ay dapat na maayos na malinisan at madisimpektahan
pagkatapos ng bawat paggamit.
Ang mga estudyante o kawani na may anumang natukoy na mga sintomas ng COVID19 at/o may temperatura ng 100.0 o mas mataas ay dapat na pauwiin kaagad
hanggang sa maisagawa ang pagpapasuri at/o medikal na evaluation.
Ipabatid ang mga kinakailangan sa pagsusuri sa lahat ng mga kawani at
pamilya. Magbigay ng mga pana-panahong paalala sa buong taon ng pagaaral.
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Mga rekomendasyon
• Ang anumang pagsusuri ng temperatura sa kampus (para sa mga estudyante o kawani)
ay dapat isagawa gamit ang contact-less thermometer na may inilagay na pisikal na
harang upang paghiwalayin ang tagapagsuri mula sa mga indibidwal na sinusuri. Sa
partikular,
o Ang mga istasyon ng pagsusuri ay dapat ilagay ng anim na talampakan ang
pagitan mula sa isa’t isa.
o Dapat maglagay ng pisikal na harang, tulad ng isang bintana na salamin o
malinaw na plastik na harang sa isang lamesa, para sa taong kumukuha ng
temperatura upang tumayo sa likuran.
o Kung hindi mailagay ang harang, ang taong sumusukat ng temperatura ay dapat
sanayin at magsuot ng naaangkop na PPE (panakip sa mukha, proteksyon sa
mata, at mga maitatapon na guwantes).
o Kapag gumagamit ng isang non-touch (infra-red) o temporal na
thermometer, ang mga guwantes ay hindi kailangang palitan bago ang
susunod na pagsusuri kung ang indibidwal na nasuri ay hindi nahawakan.
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Larawan 2. Inirerekumenda ang Pagsusuri ng Kalusugan para sa mga Estudyante at
Kawani
Itanong ang mga tanong na ito. Ang isang tao na sumagot ng "Oo" sa alinman sa mga
tanong na ito ay hindi dapat pahintulutang pumasok sa pasilidad ng paaralan.

1. Sa loob ng huling 10 na araw, nadyagnose ba kayo na may COVID-19 o nagkaroon
ng isang pagsusuring nagkukumpirma na mayroon kayong virus?
Oo – MANATILI SA BAHAY at maghanap ng pangangalagang medikal.
2. Sa loob ng huling 10 na araw, nakipagsalamuha ba kayo ng malapitan sa isang
tao na nagbubukod dahil sa COVID-19 o nagkaroon ng isang pagsusuring
nagkukumpirma na mayroon silang virus? Ang pakipagsalamuha ng malapitan
ay mas mababa sa 6 na talampakan sa loob ng 15 na minuto o mahigit.
Oo – MANATILI SA BAHAY at maghanap ng pangangalagang medikal at magpasuri.
3. a. Mayroon ka bang isa o higit pa ng mga sintomas na ito ngayon o sa loob ng
nakaraang 3 na araw?
•
•
•

•
•
•

Lagnat o panginginig
• kakapusan ng hininga o
Ubo
kahirapan sa paghinga
Pagkawala ng panlasa o pangamoy
Oo – MANATILI SA BAHAY at maghanap ng pangangalagang medikal at magpasuri.
b. Mayroon ka bang isa o higit pa ng mga sintomas na ito ngayon o sa loob ng
nakaraang 3 na araw at ito ay bago o hindi maipaliwanag ng ibang
kadahilanan?
Pagkapagod
• Pananakit ng lalamunan
Pananakit ng kalamnan o
• Pagkahilo, pagsusuka, o pagtatae
katawan
Pananakit ng ulo
Oo – MANATILI SA BAHAY at maghanap ng pangangalagang medikal at magpasuri.
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B. Pagpapasuri at Pag-uulat ng COVID-19
Mga Kinakailangan
•

•

•

Mga palatandaan para sa pagpapasuri:
o Mangailangan sa mga estudyante at kawani na magpasuri pagkatapos nilang
magkaroon ng isa o higit pang mga sintomas ng COVID-19 o kung ang isa sa
kanilang miyembro ng sambahayan o ang nakasalamuha nila ng malapitan na
hindi miyembro ng kanilang sambahayan ay nasuring positibo sa COVID-19.8
Mga positibong resulta ng pagsusuri:
o Mangailangan na ang mga magulang/tagapag-alaga at kawani na magbigayalam kaagad sa administrasyon ng paaralan kung ang estudyante o kawani ay
nasuring positibo sa COVID-19 o kung isa sa mga miyembro ng kanilang
sambahayan o ang nakasalamuha nila ng malapitan na hindi miyembro ng
kanilang sambahayan ay nasuring positibo sa COVID-19.
o Sa pagtanggap ng abiso na ang kawani o isang estudyante ay nasuring
positibo sa COVID-19 o nakipagsalamuha ng malapitan sa isang kaso ng
COVID-19, gumawa ng mga aksyon tulad ng kinakailangan sa Seksyon 3
sa ibaba.
o Ang mga estudyante/kawani na nasuring positibo at nagkumpleto ng mga
kinakailangan sa pagbubukod tulad ng nakabalangkas sa Seksyon 3, ay hindi
nangangailangan ng isang medikal na sulat o isang negatibong pagsusuri bago
bumalik sa paaralan/trabaho.
Mga negatibong resulta ng pagsusuri:
o Ang mga indibidwal na may mga sintomas na hindi nakipagsalamuha ng
malapitan at nasuring negatibo sa COVID-19 ay maaaring bumalik na personal
sa paaralan/trabahol pagkatapos nang hindi bababa sa 24 na oras mula sa
paggaling ng lagnat (kung mayroon man) at pagbuti ng iba pang mga
sintomas. Ang dokumentasyon ng mga negatibong resulta ng pagsusuri ay
dapat ibigay sa administrasyon ng paaralan. Bilang kapalit sa negatibong
resulta ng pagsusuri, payagan ang mga estudyante at kawani na bumalik sa
trabaho na may medikal na sulat ng isang doctor na nagbibigay ng
alternatibong paliwanag ng mga sintomas at dahilan sa hindi pag-order ng
pagsusuri para sa COVID-19.
o Ang mga nakipagsalamuha ng malapitan na nasuring negatibo ay maaaring
bumalik lamang sa paaralan/trabaho na personal pagkatapos makumpleto ang
pagkuwarantina na tinukoy sa Seksyon 3. Ang mga estudyante/kawani na
nasuring positibo at nagkumpleto ng mga kinakailangan sa pagkuwarantina
tulad ng nakabalangkas sa Seksyon 3, ay hindi nangangailangan ng isang
medikal na sulat o isang negatibong pagsusuri bago bumalik sa
paaralan/trabaho.

Mga rekomendasyon
•
Bilang kapalit sa negatibong resulta ng pagsusuri, payagan ang mga indibidwal na
may mga sintomas na bumalik sa trabaho na may medikal na sulat ng isang doctor na
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•

•

nagbibigay ng alternatibong paliwanag ng mga sintomas at dahilan sa hindi pagorder ng pagsusuri para sa COVID-19.
Kung ang isang indibidwal na may mga sintomas na hindi nakipagsalamuha ng
malapitan ay hindi nasuri (at walang alternatibong paliwanag na ibinigay ng isang
doktor) kung gayon dapat nilang sumunod sa mga kinakailangan sa pagbubukod para
sa mga nakumpirmang kaso ng COVID-19, na nadetalye sa Seksyon 3, bago bumalik
sa paaralan/trabaho.
Hikayatin ang regular na buwanang pagpapasuri ng lahat ng mga kawani. Ang
pagpapasuri ay mas madali nang gawin sa mga lokasyon ng pagpapasuri at sa
pamamagitan ng mga healthcare provider sa buong komunidad.

Ang isang nakipagsalamuha ng malapitan ay isang tao na nasa loob ng anim na talampakan ng kaso sa
isang tagal ng panahon (hindi bababa sa 15 na minuto) anuman ang paggamit ng panakip sa mukha.

8

Mga Konsiderasyon
•

Magbigay ng impormasyon sa mga magulang at kawani hinggil sa mga
malalapit na lugar ng pagpapasuri, na makikita sa www.sccfreetest.org.
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Seksyon 3: Tugon sa mga Pinaghihinalaan o Kumpirmadong
Kaso at Nakipagsalamuha ng Malapitan
Mga Kinakailangan
Tugon sa Pinaghihinalaang (mga) Kaso ng COVID-19:
• Makipagtulungan sa mga administrador ng paaralan, mga nars, at iba pang mga
healthcare provider upang matukoy ang isang silid o lugar ng pagbubukod upang
paghiwalayin ang sinumang nagpapakita ng mga sintomas ng COVID-19.
• Ang sinumang mga estudyante o kawani na nagpapakita ng mga sintomas ay dapat
kaagad na kinakailangan na magsuot ng panakip sa mukha at maghintay sa isang lugar
ng pagbubukod hanggang maihatid sila sa bahay o sa isang pasilidad ng healthcare,
sa lalong madaling panahon na maisagawa ito. Para sa malubhang sakit, tumawag sa
9-1-1 nang walang pagkaantala.
Tugon sa nakumpirmang (mga) kaso ng COVID-19:
• Dapat abisuhan ng mga administrador ng paaralan ang Departamento ng
Pampublikong Pangkalusugan ng County ng Santa Clara sa loob ng apat na
oras ng malaman ang anumang positibong kaso ng COVID-19 sa
pamamagitan ng Education Reporting Portal sa www.sccgov.org/schools.
• Dapat ipaalam sa lahat ng mga kawani at pamilya sa komunidad ng paaralan ng
anumang positibong kaso ng COVID-19 habang pinapanatili ang pagiging
kumpidensiyal tulad ng kinakailangan ng mga batas ng estado at ng pederal. (Ang
impormasyon tungkol sa pagiging kumpidensyal ay maaaring matagpuan dito.)
• Isara ang mga lugar na ginamit ng sinumang may sakit at huwag gamitin ito bago
linisin at disimpektahin. Upang mabawasan ang panganib ng pagkakalantad,
maghintay ng 24 na oras bago kayo maglinis at magdisimpekta. Kung hindi posible
na maghintay ng 24 na oras, maghintay hangga't maaari. Tiyakin ang ligtas at
tamang paggamit ng mga gamit sa pagdisimpekta na gumagamit ng personal na
kagamitang pangproteksiyon at ng bentilasyon tulad ng inirerekumenda sa Seksyon
1.C
• Para sa mga sitwasyon kung saan ang mga matatag na pangkat sa silid-aralan ay
pinapanatili: Ang lahat ng mga estudyante at kawani na nasa loob ng parehong
pangkat ng silid-aralan ng kumpirmadong kaso ng COVID-19 ay dapat kaagad na
pauwiin at atasan na magkuwarantina sa bahay ng 10 na araw mula sa huling
pagkakalantad at isuri alinsunod sa mga rekomendasyon ng Departamento ng
Pampublikong Pangkalusugan (tingnan ang Appendix A).
• Para sa mga sitwasyon kung saan ang mga matatag na pangkat sa silid-aralan ay
HINDI napapanatili: Gumamit ng mga talaan ng pag-upo sa klase at kumonsulta sa
mga guro/kawani upang makilala ang nakipagsalamuha ng malapitan sa
kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa lahat ng mga silid-aralan at mga aktibidad sa
kampus. Ang isang nakipagsalamuha ng malapitan ay isang tao na nasa loob ng anim
na talampakan ng kaso sa isang tagal ng panahon (hindi bababa sa 15 na minuto)
anuman ang paggamit ng panakip sa mukha. Ang mga nakipagsalamuha ng
Disyembre 14, 2020

Pahina 31

•

•

malapitan ay dapat kaagad na pauwiin at atasan na magkuwarantina sa bahay ng 10
na araw mula sa huling pagkakalantad at isuri alinsunod sa mga rekomendasyon ng
Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan (tingnan ang Appendix A)
Hikayatin ang mga magulang/tagapag-alaga na magbigay-alam sa sinumang
mga indibidwal o organisasyon kung saan nakipagsalamuha ng malapitan ang
kanilang anak sa labas ng paaralan.
Walang kailangang gawin ang mga taong hindi nakipagsalamuha ng malapitan
sa isang nakumpirmang kaso ng COVID-19, at sa halip ay nakipagsalamuha ng
malapitan sa mga taong na direktang nakipagsalamuha sa isang kaso.

Tugon sa (mga) Nakipagsalamuha ng Malapitan sa isang Kumpirmadong Kaso ng COVID-19
• Ang mga nakipagsalamuha ng malapitan ay dapat kaagad na pauwiin at atasan
na magkuwarantina sa bahay ng 10 na araw mula sa huling pagkakalantad at
isuri alinsunod sa mga rekomendasyon ng Departamento ng Pampublikong
Pangkalusugan (tingnan ang Appendix A).
Pagbalik sa Kampus pagkatapos ng Pagpapasuri:
Positibong mga resulta ng pagsusuri
• Ang mga taong may mga sintomas na nasuring positibo sa COVID-19 ay
maaaring bumalik nang hindi bababa sa 10 na araw mula nang lumitaw ang
mga sintomas AT hindi bababa sa 24 na oras na walang lagnat AT pagbuti
ng iba pang mga sintomas.
• Ang mga indibidwal na walang sintomas na nasuring positibo sa COVID-19
ay maaaring bumalik sa 10 na araw pagkatapos nakolekta ang kanilang
positibong resulta ng pagsusuri.
Mga negatibong resulta ng pagsusuri
• Ang mga indibidwal na may mga sintomas, na hindi nakipagsalamuha ng
malapitan at nasuring negatibo sa COVID-19 ay maaaring bumalik sa 24 na oras
pagkatapos gumaling ang lagnat (kung mayroon man) at pagbuti ng mga
sintomas.
o Ang dokumentasyon ng isang negatibong resulta ng pagsusuri ay
dapat ibigay sa mga administrador ng paaralan.
o Kapalit ng isang negatibong resulta ng pagsusuri, payagan ang mga
estudyante at kawani na bumalik sa trabaho na may isang medikal
na sulat ng isang doktor na nagbibigay ng alternatibong paliwanag
para sa mga sintomas at dahilan sa hindi pag-order ng pagpapasuri
para sa COVID-19.
• Ang mga nakipagsalamuha ng malapitan na walang sintomas ay
makapaghinto ng pagkuwarantina pagkatapos ng ika-10 na Araw mula sa
huling pagkakalantad ngunit ay dapat magpatuloy sa pagsubaybay sa mga
sintomas ng buong 14 na araw. Ang mga nakipagsalamuha ng malapitan na
nagkaroon ng mga sintomas sa pagitan ng ika-11 - 14 na Araw ay dapat
magpasuri muli.
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•

•

Ang mga nakipagsalamuha ng malapitan na may mga sintomas na nasuring
negatibo ay makapaghinto ng pagkuwarantina pagkatapos ng Ika-10 na
Araw mula sa huling pagkakalantad. Gayunpaman, sinuman na nakakaranas
ng mga sintomas ng COVID-19, kabilang ang mga nasuring negatibo sa
COVID-19, ay dapat manatili sa bahay hanggang sa 24 na oras pagkatapos
gumaling ang lagnat at pagbuti ng iba pang mga sintomas.
Ang mga nakipagsalamuha ng malapitan na sambahayan sa mga
kumpirmadong kaso ng COVID-19 na hindi makapagbukod mula sa kanilang
mga miyembro ng sambahayan ay dapat magkuwarantina hanggang sa
hindi bababa sa 10 na araw pagkatapos makumpleto ng kaso ang kanilang
panahon ng pagbubukod. Maaari itong 20 na araw o mahigit. Para sa mga
layunin ng paggamit ng patnubay sa pagkuwarantina na nasa itaas sa mga
nakipagsalamuha ng malapitan na sambahayan, ang ika-10 na araw ay
tumutukoy sa ika-10 na araw pagkatapos makumpleto ng kaso ang kanilang
pagbubukod.
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Talahanayan 1. Mga Hakbang na Gagawin sa Pagtugon sa Nakumpirma o
Pinaghihinalaang mga Kaso ng COVID-19 at mga Nakipagsalamuha ng Malapitan
Sitwasyon

Sitwasyon 1:
Ang isang estudyante o
miyembro ng kawani na
nagpapakita ng mga
sintomas ng COVID-19 o
may temperatura na
100.00 o mas mataas.
Sitwasyon 2:
Isang miyembro ng
pamilya o isang taong
nakipagsalamuha ng
malapitan sa isang
estudyante o miyembro
ng kawani (sa labas ng
komunidad ng paaralan)
ay nasuring positibo sa
COVID-19

Agarang Aksyon
•
•
•
•

•
•

•

•
•

Sitwasyon 3:
Ang isang estudyante o
miyembro ng kawani ay
nasuring positibo sa
COVID- 19.

•
•
•
•

•
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Pinauwi ang estudyante/kawani
Inabisuhan ang administrador ng paaralan
Inatasan ang estudyante/kawani na
magpasuri
Nananatiling bukas ang silid-aralan

Komunikasyon

Walang kinakailangang
gawin

Pinauwi ang estudyante/kawani
Inabisuhan ang administrador ng paaralan
Inatasan ang estudyante/kawani na
na magpasuri sa ika-6 na araw o
mahigit pagkatapos malantad sa
kaso
Inatasan ang estudyante/kawani na
magkuwarantina, kahit na nasuring
negatibo, ng 10 na araw pagkatapos ng
petsa ng huling pagkakalantad sa kaso ng
COVID-19
Nananatiling bukas ang silid-aralan
Kung ang estudyante/kawani ay nasuring
positibo sa panahon ng pagkuwarantina,
tingnan ang Sitwasyon 3 sa ibaba

Mga template ng sulat:

Pinauwi ang estudyante/kawani kung
hindi pa nagkuwarantina
Inabisuhan ang administrador ng paaralan
Pinaalam sa Departamento ng
Pampublikong Pangkalusugan
Inatasan ang estudyante/kawani na
magbukod nang hindi bababa sa 10 na
araw pagkatapos magsimula ang sintomas
AT hindi bababa sa 24 na oras pagkatapos
gumaling ang lagnat AT pagbuti ng mga
sintomas (Kung hindi kailanman nagkaroon
ng mga sintomas, magbukod sa loob ng
10 na araw pagkatapos ng petsa ng
positibong pagsusuri.)
Ang mga nakipagsalamuha ng malapitan
sa paaralan na nakilala at inatasan na
magpasuri at magkuwarantina ng 10 na
araw
o Sa mga matatag na pangkat sa
silid-aralan: buong pangkat.

Mga template ng sulat:

Sulat sa
Estudyante/Miyembro
ng Kawani
na Nakasalamuha ng
Malapitan ng isang
Kaso ng COVID-19
AT
Sulat sa mga Miyembro
ng Pangkat (sa may
Mga Pangkat)

Para sa mga May
Pangkat
Sulat sa
Estudyante/Miyembro
ng Kawani na Kaso ng
COVID-19
AT
Sulat sa mga Miyembro
ng Pangkat
Para sa mga WalangPangkat
Sulat sa
Estudyante/Miyembro
ng Kawani na Kaso ng
COVID-19
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Sa iba pang mga sitwasyon:
gumamit ng tsart ng pag-upo,
kumunsulta sa guro/kawani
Sa mga may pangkat, isasara ang silidaralan.
o

•

AT
Sulat sa mga
Nakipagsalamuha ng
Malapitan
AT
Sulat sa Lahat ng Iba
pang mga Miyembro ng
Komunidad

Talahanayan 2. Mga Hakbang na Gagawin sa Pagtugon sa NEGATIBONG
Resulta ng Pagsusuri at sa Personal na Pagbalik sa Paaralan/Trabaho
Sitwasyon

Ang isang estudyante o
miyembro ng kawani ay
nasuring negatibo sa
COVID-19 pagkatapos
ng Sitwasyon 1 (may
mga sintomas)

Agarang Paggawa

Komunikasyon

•

Ang estudyante/kawani ay
maaaring bumalik sa paaralan sa
24 na oras pagkatapos gumaling
ang lagnat at bumuti ang iba
pang mga sintomas

Ang isang estudyante
o miyembro ng kawani
ay nasuring negatibo
pagkatapos ng
Sitwasyon 2
(nakipagsalamuha ng
malapitan)

•

Ang estudyante/kawani ay dapat
manatili sa pagkuwarantina ng 10
na araw pagkatapos ng petsa ng
huling pagkakalantad sa kaso ng
COVID-19
Kung ang isang nakipagsalamuha
ng malapitan ay patuloy na
nalalantad sa isang kaso sa
panahon ng kanilang pagbubukod
(hal. miyembro ng sambahayan),
ang pakuwarantina ay matatapos
sa 10 na araw pagkatapos
matapos ang panahon ng
pagbubukod ng kaso.

Walang kinakailangang gawin

Ang isang estudyante
o miyembro ng kawani
ay nasuring negatibo
pagkatapos ng regular
na pag-iscreen

•

Maaaring makabalik
kaagad sa
paaralan/trabaho

Walang kinakailangang gawin
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Pamilya ng estudyante/kawani
na magdala ng katibayan ng
negatibong pagsusuri sa
COVID-19 o medikal na sulat
kung hindi isinagawa ang
pagpapasuri
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Seksyon 4: Distance/Remote Learning para sa mga Partikular na
Estudyante
Ang seksyon 43503 ng Kodigo ng Edukasyon ay nagsasaad, "Ang distance learning ay maaaring
ialok sa ilalim ng alinman sa mga sumusunod na pangyayari: (A) Sa isang lokal na ahensya ng

edukasyon o antas sa buong paaralan bilang resulta ng isang kautusan o patnubay mula sa isang
opisyal ng pampublikong pangkalusugan ng estado o sa isang lokal na opisyal ng pampublikong
pangkalusugan. (B) Para sa mga estudyanteng na madaling magkasakit o malalagay sa panganib

ng personal na pagtuturo, o sinumang nagkuwarantina sa sarili dahil sa pagkakalantad sa COVID19."

Mga Konsiderasyon
•

Anuman ang mga kondisyon sa paaralan, ang distance/remote learning ay dapat
na magagamit para sa mga sumusunod na mga estudyante:
o Ang mga estudyante na madaling magkasakit o malalagay sa panganib ng
personal na pagtuturo, o sinumang nagbubukod o nagkukuwarantina dahil sa
pagkakalantad sa COVID-19
o Ang mga estudyante na naninirahan sa isang sambahayan kasama ang sinumang
madaling magkasakit
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Appendix A: Mga Patnubay sa Pagbubukod at Pagkuwarantina Habang Naghihintay at Pagkatapos
Matanggap ang mga Resulta ng Pagsusuri para sa COVID-19
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