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Podziękowanie 

W marcu zeszłego roku, kiedy  świat opanowała  globalna pandemia, rodziny, firmy, organizacje społeczne i 
kościoły zaczęły dostosowywać się do zaistniałych zmian każdego dnia. Prawdopodobnie jedną ze  zmian, 
która miała największy wpływ na codzienne życie amerykańskich rodzin, było przejście 76 milionów uczniów 
zapisanych do szkół w naszym kraju z nauczania w tychże szkołach na naukę zdalną. To przejście nastąpiło 
nieoczekiwanie, a tempo zmian było niewiarygodnie szybkie. Nauczyciele, personel pomocniczy, członkowie 
zarządu szkoły i administratorzy zrobili wszystko, co było konieczne, aby zapewnić swoim uczniom edukację i 
opiekę w bardzo nietypowych okolicznościach. 

Lato 2020 roku obfitowało w wiele pytań dotyczących tego, jak i kiedy nasze dzieci wrócą do szkół. 23 czerwca 
Kuratorium Oświaty na stan Illinois  (ISBE) wydało swoje wytyczne dotyczące powrotu do szkół w roku 
szkolnym 2020-21. Dokument ten zawierał następujące minimalne wymagania dotyczące zdrowia publicznego, 
którym  muszą podporządkować się wszystkie szkoły, opracowując lokalne plany ponownego otwarcia w Fazie 
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Wytyczne zalecały, co następuje: 

1. Zdecydowanie sugerujemy powrót do prowadzenia zajęć w szkole. 
2. Okręgi muszą przygotować alternatywną opcję dla uczniów z podwyższonym ryzykiem zdrowotnym. 
3. Okręgi muszą zaplanować powrót do zdalnego nauczania w przypadku odnowienia lub drugiej fali wirusa. 
 

 W przypadku powrotu do nauczania w szkole, obowiązują następujące zasady wydane przez stan 
Illinois: 

1. Wymagane jest stosowanie odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej (PPE), w tym noszenie masek 
zakrywających usta i nos. Dalsze wskazówki  z ISBE wyjaśniły, że nie należy używać osłon twarzy w 
zastępstwie maseczek. 
2. Zabrania się gromadzenia  więcej niż 50 osób w jednym miejscu. 
3. W miarę możliwości należy zachować dystans społeczny. * 
4. Szkoły muszą przeprowadzać kontrolę symptomów i sprawdzanie temperatury lub akceptować 
przedstawioną przez indywidualne osoby, przed wejściem do budynków szkolnych, samoocenę stanu zdrowia 
i deklarację, że nie zaobserwowały u siebie żadnych symptomów wirusa . 
5. Okręgi muszą zwiększyć ilość  przeprowadzonego w ciągu dnia  czyszczenia i dezynfekcji (ISBE, 2020). 
 
 * Ponadto wytyczne Departamentu Zdrowia powiatu DuPage nadal podkreślają 
znaczenie przestrzegania powszechnie przyjętego zalecenia dotyczącego zdrowia publicznego polegającego 
nie tylko na noszeniu maseczek na twarzy, ale także na utrzymaniu standardowej odległości sześciu (6) stóp 
między osobami i wokół nich. (DCHD, 2020). 
 

W ciągu tygodnia od opublikowania  informacji przez ISBE, administracja  Okręgu Szkolnego nr 7 w  Wood 
Dale i przedstawiciele Stowarzyszenia  Nauczycieli  spotkali  się, aby wybrać grupę spośród nauczycieli, 
personelu pomocniczego i rodziców, której zadaniem  będzie współpraca i opracowanie Planu ponownego 
otwarcia szkół.  Plan taki został opracowany, aby pomóc nauczycielom w zapewnieniu naszym uczniom 
wysokiej jakości edukacji w środowisku, które jest zdrowe i bezpieczne zarówno dla uczniów, jak i personelu. 
Zespół odpowiedzialny za ten plan pracował niestrudzenie, aby zdążyć z jego ukończeniem w przedziale 
czasowym sześciu tygodni, gdyż celem było jak najszybsze udostępnienie go naszym szkołom. 
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Chcielibyśmy podziękować tym pracownikom i członkom społeczności Wood Dale, którzy poświęcili swój czas 
w ciągu ostatnich sześciu tygodni, aby upewnić się, że ten plan zostanie opracowany w wyznaczonym 
terminie. 

 
Wood Dale 7 - Komitet pracujący nad  planem otwarcia szkół  
 
Lisa Applequist, Instructional Coach 
Michelle Barton, nauczyciel ECEC  & rodzic WD7  
Al Buttimer, dyrektor - Westview 
Sarah Campbell, Instructional Coach 
Krishnamurty Chivukula,rodzic 
John Corbett, Superintendent 
Gina DiFiglio, Instructional Coach 
Amy Falcone, nauczyciel klasy 5 & współprzewodniczaca 15 WDEA  
Karen Gershman, logopeda - Westview 
Gus Gonzalez,  dyrektor ds. budynków i obejścia szkolnego 
Kelly Gould, koordynator ds, edukacji dzieci specjalnej troski 
Amy Gruben, nauczyciel muzyki - WDJH 
Joshua Halverson, dyrektor ds. technologii 
Virginia Hernandez, rodzic 
Joe Krause, asystent dyrektora - WDJH 
Merri Beth Kudrna, dyrektor ds. edukacji 
Sue Malec, pielęgniarka szkolna 
James Morgan, asystent nauczyciela - Westview 
Matthew Moss, rodzic 
Erika Moss, rodzic 
Maria Romero,nauczyciel Dual Language  - Westview 
Rachele Schayer, nauczyciel interwencyjny ds.czytania - Oakbrook 
Tim Shermak, dyrektor - Oakbrook 
Shelly Skarzynski, dyrektor - WDJH 
Kristin Subach, nauczyciel matematyki - WDJH 
Hope Tokarczyk, nauczyciel klasy 3 
Elvia Villalobos,dyrektor  ECEC  & koordynator programu ELL  
Pam Wawczak, dyrektor ds. transportu 
Rachel Weichenhain, dyrektor LMC  - WDJH & współprzewodnicząca WDEA 
Steve Wilt, dyrektor ds.biznesu 
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Wprowadzenie 
Okręg Szkolny nr 7 zobowiązał  się zapewnić bezpieczne i zdrowe środowisko szkolne  wszystkim naszym 
uczniom i całemu personelowi . Aby zapewnić nauczanie w bezpiecznym i zdrowym  środowisku, Okręg 
Szkolny nr 7 opracował następujący plan powrotu uczniów do szkół w odpowiedzi na pandemię COVID-19. Za 
wdrożenie tego planu odpowiedzialni są wszyscy pracownicy Okręgu Szkolnego nr 7. Ponadto, chociaż 
zdajemy sobie sprawę, że nasi uczniowie potrzebują wsparcia i wskazówek od osób dorosłych, oni również 
będą nam pomagać we wdrażaniu tego planu, gdy będzie to stosowne. Jesteśmy wdzięczni naszym rodzinom 
za cierpliwość i wsparcie w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Naszym celem jest zminimalizowanie możliwości 
przenoszenia COVID-19 w naszych szkołach  i naszej społeczności, a to wymaga pełnej współpracy od nas 
wszystkich. 
 
Stan Illinois wszedł w Fazę 4 26 czerwca 2020 r. Plan powrotu uczniów do szkół opracowany przez Okręg 
Szkolny nr 7 uwzględnia wytyczne Fazy 4 wydane przez Kuratorium Oświaty w stanie Illinois i  Departamentu 
ds. Zdrowia Publicznego na stan Illinois. Ze względu na niepewność związaną z pandemią możliwe jest, że w 
ciągu roku szkolnego Okręg Szkolny nr 7 znajdzie się  w więcej niż jednej fazie. Chociaż w tym roku szkolnym 
nauczanie będzie wyglądało inaczej, zobowiązanie okręgu Szkolnego nr 7 do zapewnienia naszym uczniom 
wysokiej jakości edukacji pozostaje takie samo. 
 
Uwaga: Protokoły przedstawione w tym planie mogą ulec zmianie wraz ze zmianą wytycznych. 
 

Na Drodze do Zdrowia w Illinois 

FAZA 1 
szybkie 
rozprzestrzenianie 
się 

FAZA 2 
mniejsza ilość 
zakażeń 

FAZA 3czone 
odzyskiwanie zdrowia 

FAZA 4 
rewitalizacja 

Faza 5 
Illinois wyleczone 

Wytyczne 
dotyczące 
bezwzględnego 
pozostania w 
domach i 
stosowanie 
dystansu 
społecznego, 
wyjątek stanowią 
biznesy pierwszej 
potrzeby. Każdy 
region znajdował 
się już w tej fazie i 
może nastąpić 
nawrót, jeżeli nie 
będą stosowane 
środki ostrożności.  

Sklepy nie 
sprzedające 
artykułów 
pierwszej potrzeby 
mogą zostać 
otworzone pod 
warunkiem, że 
artykuły będą 
dowożone do 
klienta lub klient 
będzie zabierał je 
sprzed sklepu. 
Zaleca się 
mieszkańcom 
Illinois noszenie 
masek, gdy 
wychodzą z domu, 
a także mogą oni 
korzystać z takich 
przyjemności jak 
golf,  łowienie ryb 
przy zachowaniu 
społecznego 
dystansu  

Fabryki, 
biura,sklepy,fryzjerzy 
mogą zostać otwarci 
przy zachowaniu 
limitów i 
bezpieczeństwa. 
Pozwala się na 
spotkania grup 
składających się z 10 
lub mniej osób 
Noszenie masek i 
zachowanie dystansu 
społecznego stało się 
normą. 

Zezwala się na 
spotkania grup 50 lub 
mniej osób,otwarcie 
restauracji, barów. 
Wznowiona zostaje 
turystyka. 
Otwarte przedszkola i 
szkoły pod warunkiem 
przestrzegania 
wytycznych 
Departamentu Zdrowia 
Publicznego na stan 
Illinois. 
 Noszenie masek i 
zachowanie dystansu 
społecznego stało się 
normą. 

Działa cała gospodarka 
kraju przy zachowaniu 
środków ostrożności. 
Zezwala się na 
organizowanie festiwali 
i dużych wydarzeń. 
Wszystkie biznesy, 
szkoły, miejsca 
rekreacyjne są otwarte, 
pod warunkiem, że 
przestrzegają nowe 
wytyczne dotyczące 
bezpieczeństwa  
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Jednakowe traktowanie wszystkich uczniów  ma kluczowe znaczenie dla naszej misji. Okręg Szkolny nr  7 
zdaje sobie sprawę, że pandemia zagrażająca  zdrowiu może wpłynąć na uczniów i rodziny w różny sposób. 
Uznając, że indywidualne potrzeby uczniów i rodzin mogą się różnić, jeśli jest to wykonalne, oraz w oparciu o 
wytyczne i zalecenia organizacji, takich jak Centrum Kontroli Chorób, Departamentu Zdrowia Publicznego na 
stan  Illinois, Departamentu Zdrowia powiatu Dupage oraz Kuratorium ds. Oświaty na stan  Illinois, Okręg 
Szkolny nr 7 oferuje zarówno nauczanie hybrydowe (zajęcia odbywają się w szkole), jak i zdalne. Dystrykt 7 
postara się spełnić Państwa prośby i będzie współpracował z rodzinami w celu usunięcia wszelkich barier, 
które mogą uniemożliwić dostęp do preferowanej przez rodzinę metody nauczania. 

Dystans społeczny i fizyczny 

Wszystkie ławki (miejsca dla uczniów) w salach lekcyjnych Dystryktu 7 zostały tak ustawione, aby zapewnić 6 
stóp dystansu społecznego między uczniami. Miejsca siedzące dla uczniów są zaprojektowane tak, aby 
wszyscy byli zwróceni w tym samym kierunku. Dodatkowo, Dystrykt 7 opracował procedury zapewniające 
maksymalnie sześć stóp fizycznej odległości od innych osób, w miarę możliwości. Oczekiwanie to odnosi się w 
największym możliwym stopniu do uczniów i pracowników we wszystkich obszarach i środowiskach. Wizualne 
przypomnienia zostały rozmieszczone w budynkach szkolnych, a elementy wizualne (znaki, taśmy itp.) zostały 
wyznaczone jako wskaźniki bezpiecznych odległości w obszarach, w których uczniowie zbierają się lub 
ustawiają w kolejce (np.w czasie  przychodzenia  i opuszczania budynku szkoły, korytarze itp.). Jeśli to 
możliwe, Dystrykt 7 będzie rozkładał w czasie wchodzenie do i opuszczanie  autobusów szkolnych, przerwy w 
łazience itp., aby zapewnić bezpieczeństwo uczniom i personelowi. Personel i uczniowie muszą powstrzymać 
się od kontaktu fizycznego, w tym między innymi od podawania sobie dłoni, przybijania piątki, uścisków itp 

 
Środki ochrony osobistej  (PPE) i osłona twarzy 
Dystrykt 7 rozumie, że całkowity dystans fizyczny 6 stóp nie będzie możliwy w każdych okolicznościach. 
Istnieją znaczące dowody na to, że osłona twarzy zapewnia ochronę i zmniejsza rozprzestrzenianie się 
COVID-19. Wszystkie osoby w budynkach szkolnych muszą przez cały czas nosić zakrycie twarzy. Nakrycie 
twarzy to maska lub inna osłona z materiału, która zakrywa nos i usta danej osoby. Całe pokrycie twarzy musi 
spełniać następujące warunki: 

● Sięga powyżej nosa, poniżej brody i całkowicie zakrywa usta i nozdrza (nie akceptowane są chustki, 
getry  i maski z zaworami) 

● Przylega ściśle z boków do twarzy, w jak  największym stopniu. 
● Wykonane jest z wielu warstw materiału, przez który osoba nosząca maskę może oddychać 
● Nie może być wykonane z przezroczystego materiału albo przypomina siatkę. 

Od każdego, kto nie jest w stanie nosić zakrycia twarzy, będzie wymagane zaświadczenie od lekarza. Celem 
noszenia  osłony twarzy jest zakrycie nosa i ust. W budynkach szkolnych należy zawsze nosić zakrycie twarzy, 
nawet przy możliwości  zachowania dystansu społecznego. Jeśli zachowany jest dystans społeczny, nie trzeba 
nosić nakrycia twarzy na zewnątrz. Dystrykt 7 posiada zapas jednorazowych nakryć twarzy na wypadek, gdyby 
członek personelu, uczeń lub odwiedzający nie miał swojej. Po użyciu, przednia część osłony twarzy jest 
uważana za zanieczyszczoną i nie należy jej dotykać podczas zdejmowania lub zmiany. Higiena rąk powinna 
mieć miejsce bezpośrednio po zdjęciu i zmianie osłony twarzy. Podczas pomagania uczniom wymagającym 
bliskiego kontaktu, w razie potrzeby, należy używać rękawiczek i dodatkowych środków ochrony osobistej. 
Pracownicy i uczniowie mogą używać własnych nakryć twarzy, o ile spełniają one opisane powyżej 
wymagania. Oczekuje się od personelu i uczniów, że będą dysponować  czystą i odkażoną osłoną twarzy. 

Brak odpowiedniego nakrycia twarzy, kiedy jest to wymagane,  spowoduje, że osoba zostanie natychmiast 
poproszona o opuszczenie budynku szkoły. Jeśli dana osoba nie podporządkuje się, zostanie o tym 
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powiadomiona policja, która doprowadzi do usunięcia tejże osoby  z Dystryktu 7. W przypadku ucznia, 
zostanie on/ona odizolowany/a do czasu odebrania przez rodzica lub opiekuna. 

Higiena 
Częste mycie i odkażanie rąk są kluczem do zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19. Pracownicy i 
uczniowie muszą myć ręce mydłem i wodą przez co najmniej 20 sekund. Jeśli mydło i woda nie są dostępne, 
należy użyć środka do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu, który zawiera co najmniej 60% alkoholu. Personel i 
uczniowie muszą unikać dotykania ust, oczu lub nosa. Personel i uczniowie muszą za każdym razem używać 
środka dezynfekującego do rąk przy wchodzeniu i wychodzeniu z klasy. Środek do dezynfekcji rąk będzie 
dostępny we wszystkich salach lekcyjnych i zostanie też umieszczony w innych, łatwo dostępnych częściach 
budynku szkoły. Każdy budynek w odpowiednich miejscach posiada oznakowanie przypominające każdemu o 
potrzebie prawidłowej higieny rąk . Jeśli praca z uczniem  wymaga bliskiego kontaktu, należy umyć ręce lub 
odkażać je przed i po kontakcie z nim. W takich sytuacjach członek personelu powinien również zakładać 
zewnętrzne okrycie na swoje ubranie. Zaleca się higienę rąk w momencie wejścia i wyjścia  ze szkoły; po 
wydmuchaniu nosa, kaszlu lub kichaniu; po skorzystaniu z toalety; przed przygotowaniem posiłku lub przed i 
po jedzeniu; przed / po rutynowej opiece nad inną osobą, np. dzieckiem; po kontakcie z osobą chorą; po 
powrocie z placu zabaw / zajęciach wychowania fizycznego; przed dotknięciem twarzy i po zdjęciu środków 
ochrony osobistej. Dystrykt 7 umieścił plakaty przypominające o  myciu rąk w łazienkach i innych miejscach 
ogólnodostępnych w całej szkole. Dystrykt 7 dysponuje  środkiem do dezynfekcji rąk, który jest  we wszystkich 
salach lekcyjnych, a także w pomieszczeniach ogólnodostępnych w szkołach i biurach. 
 

Odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym maseczki, osłona twarzy,  rękawiczki i fartuch, będą dostępne 
dla wszystkich  pracujących indywidualnie z uczniem. 
Obiekty wspólnego użytku 
Zarówno uczniowie jak i personel szkolny nie może pożyczać ani udostępniać żadnych przedmiotów. CDC 
zaleca, aby nie udostępniać urządzeń elektronicznych, zabawek, książek i innych gier lub pomocy naukowych. 
Sprzęt elektroniczny, w tym między innymi iPady, ekrany dotykowe, klawiatury, piloty, domofony itp. należy 
czyścić przed i po użyciu. Przedmioty wspólne,z których korzystać będzie grupa użytkowników, gdyż nie ma 
innej możliwości,muszą być czyszczone po każdym użyciu, a osoby za każdym razem muszą myć ręce . 
Zaleca się stosowanie środka do dezynfekcji rąk przed i po użyciu książek lub materiałów bibliotecznych. Nie 
używane będą takie przedmioty, jak jedzenie przeznaczone do zabawy, naczynia i przybory kuchenne. 
Zamiast tego wykorzystywane będą materiały, które można wyrzucić, wyczyścić po jednym użyciu lub 
oznakować do indywidualnego użytku przez dziecko. 
 
Cyrkulacja / wentylacja powietrza 
Wszystkie urządzenia  grzewczo-chłodzące w Okręgu Szkolnym nr 7 były serwisowane tego lata, aby 
zapewnić maksymalną wydajność. Każde urządzenie  zostało wyczyszczone, a filtry  wymienione. Urządzenia 
grzewczo-chłodzące są tak ustawione, aby utrzymać  20% przepływu świeżego powietrza. Ponadto Dystrykt 
instaluje oczyszczacze powietrza z jonizacją dwubiegunową w systemach grzewczo-chłodzących, aby lepiej 
oczyścić powietrze krążące w budynkach. Personel szkolny nie może mieć wiatraków w swoich klasach lub 
biurach. 
 
Szkolenia 
Wszyscy pracownicy będą musieli przejść ogólne szkolenie dotyczące COVID-19. Ponadto, wszyscy 
członkowie personelu  w Okręgu Szkolnym nr 7 przejdą szkolenie w zakresie bezpieczeństwa związanego z 
dystansem fizycznym, zakrywaniem twarzy i procedurami higieny rąk. Higiena rąk, dystans fizyczny oraz 
właściwe używanie i dezynfekcja nakryć twarzy zostaną uwzględnione w programach nauczania, aby 
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dokształcić uczniów w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa osobistego. Pracownicy zostaną również 
przeszkoleni w zakresie właściwego sposobu dezynfekcji indywidualnych miejsc pracy, stosownie do potrzeb. 
 
 
Badanie stanu zdrowia-informacje ogólne 
Tylko  zdrowi uczniowie i pracownicy powinni przychodzić do szkoły. Pracownicy i uczniowie są zachęcani do 
pozostania w domu, gdy nie czują się dobrze. Uczniowie i pracownicy, którzy wykazują jakiekolwiek z 
poniższych objawów COVID-19 muszą pozostać w domu: 
  

●  Temperatura ciała 100,4 stopni Fahrenheita lub wyższa 
● Dreszcze 
● Kaszel 
● Zadyszka lub trudności w oddychaniu 
● Zmęczenie 
● Bóle mięśni lub ciała 
● Ból głowy 
● Nagła utrata smaku lub zapachu 
● Ból gardła 
● Zajęte drogi oddechowe lub katar 
● Nudności lub wymioty 
● Biegunka 
● Znany bliski kontakt z osobą, u której zdiagnozowano COVID-19 

 
Codzienne badanie stanu zdrowia uczniów- odpowiedzialność rodziny 
Każdego dnia rodzice będą musieli zaświadczyć, że ich dziecko nie ma żadnych  objawów COVID-19, zanim 
wyślą je na przystanek autobusowy lub do szkoły. Zostanie to wdrożone w życie poprzez udzielenie  on-line 
przez rodziców/opiekunów odpowiedzi na pytania dotyczące stanu  zdrowia ucznia (informacje o linku i 
aplikacji zostaną dostarczone przez dystrykt). Rodziny codziennie muszą wypełnić jeden kwestionariusz dla 
każdego ucznia, który uczęszcza na realne zajęcia, które odbywają się w  szkołach w Dystrykcie 7. 
Kwestionariusz samooceny zdrowia ucznia powinien zostać wypełniony online, a w sytuacjach, gdy dostęp do 
Internetu jest niemożliwy, w wypełnieniu  takiego  kwestionariusza może pomóc sekretariat szkoły. Dodatkowo, 
wszyscy uczniowie będą mieli zmierzoną temperaturę ciała przed wejściem do szkoły lub wejściem do 
autobusu. W przypadku uczniów, których rodziny nie wypełniły formularza samooceny stanu zdrowia ucznia, 
sekretariat szkoły skontaktujemy się z rodzicem w celu zadania tychże pytań z formularza samooceny zdrowia 
dziecka. Jeśli rodzic lub opiekun jest niedostępny, pracownik Okręgu Szkolnego nr 7  przeprowadzi ocenę 
zdrowia z uczniem. 
 
Jeśli u dziecka zdiagnozowano alergię, astmę lub inne przewlekłe schorzenia, które mogą spowodować 
pojawienie się u ucznia objawów podobnych do COVID-19, zachęcamy rodzinę do omówienia tej sprawy z 
lekarzem w celu uzyskania wszelkich potrzebnych zaleceń dotyczących powrotu lub uczęszczania do szkoły. 
Zaleca się, aby rodzice przed rozpoczęciem roku szkolnego skontaktowali się z lekarzem swojego dziecka, 
jeśli dziecko ma obniżoną odporność . 
 
Jeśli dziecko przyjdzie do szkoły z gorączką i którymkolwiek z objawów COVID-19, zostanie wysłane do 
pokoju / miejsca kwarantanny. Uczniowie otrzymają zakrycie twarzy i pozostaną w strefie kwarantanny do 
momentu odebrania ucznia przez rodzica lub opiekuna lub zorganizowania alternatywnego transportu do 
domu. Uczniowie wykazujący objawy powinni udać się do lekarza w celu oceny, leczenia i informacji o tym, 
kiedy mogą wrócić do szkoły. 
 

8 



Codzienne badanie stanu zdrowia - personel szkolny 
Pracownicy Okręgu Szkolnego nr 7 przejdą proces samooceny stanu zdrowia przed przyjściem do pracy, 
decydując w ten sposób, czy powinni pozostać w domu. 
 
Pracownicy, którzy są nieobecni w pracy z powodu objawów COVID-19, będą postępować zgodnie z 
zaleceniami dotyczącymi powrotu do szkoły określonymi przez wydział zdrowia. Pracownicy podczas 
zgłaszania nieobecności muszą przedstawić objawy, diagnozę lub możliwość zakażenia wirusem COVID-19. 
Potwierdzone przypadki zostaną zgłoszone do wydziału zdrowia. 
  
Każdy pracownik, który zaczyna wykazywać objawy podobne do COVID-19, musi je zgłosić i postępować 
zgodnie z wytycznymi. Zwracamy się z prośbą, aby poinformować o tym administratora szkoły i / lub szkolną 
pielęgniarkę. 
 
Śledzenie źródła zakażenia 
Dystrykt 7 natychmiast skontaktuje się z Departamentem Zdrowia Publicznego powiatu DuPage, gdy pojawi 
się  pozytywny przypadek COVID-19 wśród uczniów lub personelu. Departament Zdrowia Publicznego powiatu 
DuPage zbada wszystkie przypadki / prześledzi wszystkie kontakty. Ponadto pielęgniarka i pracownicy służby 
zdrowia Okręgu 7 zostali przeszkoleni w zakresie śledzenia kontaktów i będą kontaktować się z rodziną ucznia 
lub członkiem personelu, który uzyska pozytywny wynik testu na obecność COVID-19. 
 
Odwiedzający  
Osoby przebywające na terenie szkoły będą ograniczone wyłącznie do upoważnionego personelu. Przy 
wpuszczaniu odwiedzających do szkół stosowany będzie wysoki poziom ostrożności. Odwiedzający, w 
każdym budynku szkolnym, muszą zawsze nosić odpowiednie i zatwierdzone okrycie twarzy i będą musieli 
używać środka odkażającego do rąk przed wejściem do budynku. Odwiedzający będą musieli zgłosić się 
bezpośrednio do sekretariatu w celu przeprowadzenia przeglądu stanu zdrowia, który obejmuje sprawdzenie 
temperatury ciała. Odwiedzający pozostaną w sekretariacie lub w innym wyznaczonym miejscu na czas wizyty. 
Uczniowie lub pracownicy zostaną poproszeni o spotkanie z odwiedzającym w celu załatwienia sprawy. 
Odwiedzający zasadniczo nie będą mieli dostępu do budynku, aby w ten sposób zachować fizyczną odległość. 
Będzie to dodatkowa zmiana do zwykłych procedur zapisywania swojego przybycia. Jeśli odwiedzający 
odmówi spełnienia tych wymagań, nie zostanie wpuszczony do budynku i otrzyma polecenie opuszczenia 
terenu szkoły. 
 
Posiłki 
Dystrykt 7 będzie nadal zapewniał posiłki w ramach Szkolnego Planu Żywienia nakreślonego przez USDA i 
ISBE. Arbor Management jest naszym dostawcą usług żywieniowych i będzie kierował tym programem. 
Zasadnicza zmiana w tym programie polega na tym, że posiłki nie będą spożywane na terenie szkoły. Zamiast 
tego, posiłki będą wydawane uczniom po zakończeniu  nauki w danym dniu. Rodziny uczniów zapisanych do 
programu zdalnego nauczania mogą odbierać posiłki w Wood Dale Jr. High w godzinach 11: 00-11: 45. Posiłki 
dla tych osób wydawane będa bez kontaktu fizycznego z możliwością odbioru przy krawężniku na parkingu 
północnym. Śniadanie, jak i posiłek na lunch  zostaną zapakowane razem dla ucznia. Cały koszt pełnego 
posiłku wynosi 4,15 USD, a obniżony koszt dla osób kwalifikujących się  wynosi 0,70 USD. Gotówka nie 
będzie przyjmowana w punkcie sprzedaży, więc rodzice powinni pamiętać o dodawaniu funduszy na konta 
uczniów przez Internet lub wysłaniu pieniędzy do sekretariatu danej szkoły. 
 

Wszelkie pytania dotyczące Szkolnego Planu Żywienia  należy kierować do pana Steve'a Wilta 630-595-9510 
(swilt@wdsd7.org) 
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Transport 
Dystrykt 7 będzie nadal oferował kwalifikującym się uczniom codzienny transport. Pojemność autobusu jest 
ograniczona do nie więcej niż 50 uczniów zgodnie z wytycznymi Departamentu Zdrowia stanu Illinois (IDPH). 
Dystrykt 7 będzie się starał, aby w autobusie przebywało nie więcej niż 40 uczniów. Podczas transportu będą 
przestrzegane następujące procedury: 
 

● Oczekuje się od uczniów, że będą nosić maski na przystanku autobusowym i w autobusie. 
● Uczniowie powinni zachowywać odległość 6 stóp na przystankach autobusowych. 
● Oczekuje się, że przed wejściem do autobusu uczniowie zostali poddani samoocenie stanu zdrowia. 
● Przed wejściem do autobusu uczniowie będą mieli mierzoną temperaturę ciała. 
● Przy wejściu do autobusu uczniowie będą czyścić ręce środkiem odkażającym. 
● Uczniowie będą mieli przydzielone miejsca w autobusie. 
● W autobusie uczniowie będą siedzieli możliwie jak najdalej od siebie. 
● Rodzeństwo będzie siedziało razem w autobusie. 
● Uczniowie nie będą mogli jeść w autobusie. 
● Okna autobusów będą otwarte (jeśli pozwala na to pogoda), aby zwiększyć wentylację. 
● Autobusy będą dezynfekowane po każdej trasie przez kierowców autobusów. 

 

Wszelkie pytania dotyczące  transportu prosimy kierować do Pani Pam Wawczak 630-546-2859 
(pwawczak@wdsd7.org) 

 
Dzień w szkole 
Uczniowie będą chodzić do szkoły przez pół dnia przez pięć dni w tygodniu. Godziny zajęć w każdej ze szkół 
Dystryktu 7 są wymienione poniżej: 
 
Ośrodek Edukacji Wczesnodziecięcej: 8:00 - 10:00 / 12:00 - 2:00 
Oakbrook:             8:30 - 11:00 / 12:30 - 3:00 
Westview: 8:30 - 11:00 / 12:30 - 3:00 
Gimnazjum(WDJH)  8:00 - 10:30 / 12:00 - 2:30 
 

Wytyczne dotyczące sal lekcyjnych 
● Miejsca siedzące dla uczniów są ustawione sześć stóp od siebie i jeżeli to tylko możliwe, zwrócone w 

tym samym kierunku. 
● Nauczyciele przydzielą uczniom miejsca i będą wymagać, aby uczniowie przez cały czas w 

największym możliwym stopniu pozostali w tych miejscach. 
● Nauczyciele będą mieli wolna przestrzeń z przodu sali lekcyjnej, która pozwoli na zachowanie  6 

stopowej odległości od pierwszego biurka ucznia. 
● Nauczyciele (na życzenie) otrzymają stację z pleksi-szkła (przenośną) do użytku podczas indywidualnej 

pracy z  uczniami. 
● Przestrzeń do wspólnego użytkowania i stoły będą wyraźnie oznaczone, aby pokazać, gdzie usiąść, 

stać lub ustawić się w szeregu w odstępach sześciu stóp, jeśli to możliwe. 
● Uczniowie pozostaną w tej samej grupie przez cały dzień tak długo, jak to możliwe 
● Przerwy na toaletę i mycie rąk będą zaplanowane w ciągu  całego dnia 
● Przerwy będą planowane indywidualnie przez poszczególne klasy, aby zminimalizować mieszanie się 

grup studentów 
● Każdy, kto wejdzie do klasy lub ją opuści, będzie musiał umyć ręce 
● Uczniowie i pracownicy nie będą mogli dzielić się przyborami szkolnymi 
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● Sale lekcyjne będą całkowicie dezynfekowane (przy użyciu środków dezynfekujących zatwierdzonych 
przez CDC) w południe i po zakończeniu nauki.  

 

Wytyczne dotyczące korytarzy i części wspólnego użytkowania 
● Uczniowie i pracownicy będą zachowywać fizyczną odległość sześciu stóp, jeśli to tylko to 

możliwe 
● Noszenie nakrycia twarzy jest wymagane  od pracowników i uczniów przez cały czas pobytu w 

szkole 
●  Wyraźne oznaczenia będa umieszczone na podłodze i innych miejscach, aby wskazać 

uczniom bezpieczną odległość 
● Uczniowie ograniczeni będą do przebywania w określonych przez dyrektora szkoły miejscach 
● miejsca często dotykane będą czyszczone przez cały dzień 

 

Wytyczne dotyczące toalet 
● Jeśli to możliwe, ograniczenie ilości korzystających z toalet do jednej lub dwóch osób, aby 

zachować wymagany dystans społeczny. 
●  Dokładne mycie rąk i odkręcanie/zakręcanie wody, otwieranie/zamykanie drzwi  przy użyciu 

ręczników papierowych 
● Kosz na śmieci będzie znajdował się przy drzwiach wyjściowych. 
● Wyraźne oznakowanie w toaletach promujące higienę rąk i właściwe mycie. 
●  W miarę możliwości opracowanie harmonogramu / koordynacja przerw na toaletę i mycie rąk 
● Grupy studentów przydzielone do korzystania z określonych toalet, jeśli to możliwe 
● Wszystkie fontanny z woda pitną  zostały wyłączone i zablokowane. 
● Uczniowie proszeni są o przyniesienie butelki z wodą, którą można napełnić na stacjach 

napełniania butelek. 
Czyszczenie toalet: 

● Pomiędzy sesjami AM / PM: 
○ Czyszczenie często dotykanych powierzchni, zwłaszcza: 

◌ Uchwytów na  toaletach, desek klozetowych, 
◌Uchwytów do kabin, klamek do drzwi, dozowników ręczników papierowych 
◌Umywalek 

● Po sesji popołudniowej: 
○ Czyszczenie często dotykanych powierzchni, zwłaszcza: 

◌ Uchwytów na  toaletach, desek klozetowych, 
◌Uchwytów do kabin, klamek do drzwi, dozowników ręczników papierowych 
◌Umywalek 

● Dokładne  czyszczenie podłóg 
 
Przygotowanie w razie zachorowania ucznia lub członka personelu 
Dystrykt 7 poinformuje rodziny i personel o tym, że każda osoba, u której wykryto COVID-19 lub która 
wykazuje jakiekolwiek oznaki lub objawy choroby, powinna pozostać w domu. Rodziny i personel powinni 
również zgłaszać ewentualne przypadki do szkoły, do której dana osoba uczęszcza lub gdzie pracuje, aby 
zainicjować śledzenie kontaktów. Obecnie znane objawy COVID-19 to temperatura ciała 100,4 stopni 
Fahrenheita lub wyższa, dreszcze, kaszel, duszność lub trudności w oddychaniu, zmęczenie, bóle mięśni i 
ciała, ból głowy, nagła utrata smaku lub węchu, ból gardła, zajęte drogi oddechowe lub katar, nudności, 
wymioty lub biegunka. Personel szkolny przyjmujący informacje o nieobecności  zażąda wymienienia 
konkretnych objawów, wraz z diagnozą COVID-19 i możliwością bycia narażonym na COVID-19. Informacje 
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będą dokumentowane i udostępniane personelowi medycznemu lub innemu właściwemu personelowi oraz 
lokalnemu wydziałowi zdrowia. Zgodnie z wytycznymi stanowymi i federalnymi, chorzy członkowie 
społeczności szkolnej nie powinni wracać do szkoły, dopóki nie spełnią kryteriów powrotu. 
 

Dystrykt 7 będzie wykorzystywał listę objawów w przypadku zachorowań ucznia czy pracownika, aby określić, 
czy dana osoba czuje  się wystarczająco dobrze, aby uczestniczyć w zajęciach szkolnych w tym dniu lub 
przyjść do pracy Wytyczne CDC i IDPH wobec uczniów podejrzanych o COVID-19, niezależnie od tego, czy 
zostali przebadani, czy nie, muszą spełnić następujące kryteria przed powrotem do szkoły: 

Oparte na objawach 
● Musi minąć 10 dni od pojawienia się objawów. 
●  Od ustąpienia gorączki musi upłynąć 24 godziny bez leków przeciwgorączkowych, 
●  Objawy COVID-19  w znacznym stopniu ustąpiły. 

 

Na podstawie testów 
● Dwa negatywne testy COVID-19 z rzędu, w odstępie co najmniej 24 godzin. (w większości przypadków 

strategia oparta na testach nie jest już zalecana, z wyjątkiem osób z małą odpornością  lub w 
przypadku przerwania  izolacji wcześniej niż przewiduje to strategia oparta na objawach). 

 
W przypadku innego zdiagnozowanego stanu zdrowia 

● Powrót na podstawie decyzji lekarza  
 

Zaleca się, aby uczniowie łatwo zapadający na choroby  i z obniżoną odpornością skonsultowali się ze swoim 
lekarzem przed powrotem do szkoły. Uczniowie lub pracownicy wracający po przebytej chorobie i 
kwarantannie, która miała związek  z COVID-19 powinni zadzwonić do pani Malec, pielęgniarki szkolnej 
(630-766-6210) (smalec@wdsd7.org) . Każda osoba w środowisku szkolnym, która wykazuje objawy, zostanie 
natychmiast oddzielona od reszty populacji szkolnej. Osoby chore będą odesłane do domu. Jeśli potrzebne są 
służby ratunkowe, personel szkoły zadzwoni pod numer 911. 

 Podczas interakcji z potencjalnie chorymi uczniami lub personelem szkolnym,  pielęgniarki i personel powinni 
postępować zgodnie z wytycznymi CDC zachowując standardowe i związane z niebezpieczeństwem 
zakażenia środki ostrożności. Nigdy nie należy zostawiać uczniów samych i zawsze należy ich nadzorować, 
zachowując niezbędne środki ostrożności. 

 Część szkoły, z której korzystała osoba wykazująca objawy wskazujące na COVID, zostanie zamknięta i nie 
będzie wykorzystywana do czasu zakończenia odpowiednich procedur czyszczenia i dezynfekcji. Jeśli to 
możliwe, okna w tej części szkoły zostaną otwarte, aby zwiększyć cyrkulację powietrza. CDC zaleca 
odczekanie co najmniej 24 godzin przed czyszczeniem i dezynfekcją; jeśli 24 godziny nie są możliwe, należy 
poczekać tak długo, jak na to pozwala zaistniała sytuacja. Personel wyczyści i zdezynfekuje wszystkie 
obszary, takie jak biura, łazienki, pomieszczenia ogólnodostępne, wspólny sprzęt elektroniczny itp., z których 
korzystała osoba chora. 

 Osoby, które nie miały bliskiego kontaktu z chorym, mogą wrócić do pracy natychmiast po dezynfekcji. Osoby, 
które miały kontakt z kimś, kto uzyskał pozytywny wynik testu na COVID-19 lub podejrzewa się zakażenie 
COVID-19, powinny izolować się w domu i monitorować objawy przez 14 dni. Bliski kontakt oznacza, że osoba 
znajdowała się w obszarze sześciu stóp od osoby z objawami przez ponad 15 minut. Dodatkowe czyszczenie i 
dezynfekcja nie są konieczne, jeśli minęło więcej niż siedem dni od wizyty chorego lub przebywania w szkole.. 
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Kontynuowane będzie  rutynowe czyszczenie i dezynfekcja. Obejmuje to codzienne praktyki, które zwykle 
stosują szkoły w celu utrzymania zdrowego środowiska. 

 

Plan zamknięcia szkół (wytyczne CDC) 
Rodziny i personel Dystryktu 7 muszą być przygotowani na ewentualne zamknięcie szkoły, niezależnie od 
stopnia rozprzestrzeniania się wirusa w środowisku, jeśli zakażona osoba przebywała w budynku szkoły. W 
takim przypadku CDC zaleca następujące procedury, niezależnie od ilości zakażonych osób w lokalnym 
środowisku: 
 

 
 

Monitorowanie lokalnych danych dotyczących COVID-19 
Departament Zdrowia stanu Illinois (IDPH) podzielił stan na 11 regionów w celu monitorowania wskaźników 
pozytywnych dla COVID-19. Dystrykt 7 znajduje się w Regionie 8. Administracja będzie nadal monitorować 
wskaźnik pozytywności Regionu 8 przez cały rok szkolny CLICK HERE.(kliknij tutaj). Dystrykt 7 będzie również 
współpracował z Departamentem Zdrowia powiatu DuPage w celu monitorowania wskaźników pozytywności 
COVID-19 w Wood Dale i Bensenville. Będziemy postępować zgodnie z zaleceniami IDPH dotyczącymi 
zamykania szkół w związku ze wzrostem wskaźników pozytywności. 
 
Nauczanie w  klasie 
Każdy uczeń będzie miał swoją własną przestrzeń do nauki. Uczniowie otrzymają bezpośrednie instrukcje, 
które pomogą im zrozumieć dystans społeczny, mycie rąk i odpowiednie noszenie maski. 
 
Pracownicy i uczniowie będą przez cały czas nosić maski na twarzy. Jedynymi wyjątkami są sytuacje, gdy 
uczniowie są na zewnątrz (przy zachowaniu dystansu społecznego co najmniej 6 stóp). 
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Uczniowie nie będą udostępniać innym uczniom własnej przestrzeni, ani żadnych materiałów . Dla każdego 
ucznia zostaną wyznaczone Chromebooki. Urządzenie zostanie odkażone przed użyciem przez ucznia, a 
uczeń będzie dokonywał dezynfekcji Chromebooka natychmiast po jego użyciu. 
 
 
Nauczanie w klasie i dystans społeczny 
 
W Okręgu Szkolnym nr 7 wszyscy pracownicy i uczniowie będą nosić maski na twarzy przez cały dzień. Takie 
oczekiwanie będzie dotyczyło wszystkich miejsc wewnątrz budynku. W razie potrzeby zaplanowane zostaną 
przerwy, kiedy można wyjść na zewnątrz i zdjąć maskę. 
 
Wizualne przypomnienia są rozmieszczone w całym budynku i klasie w celu przypomnienia o konieczności 
noszenia masek i zachowania dystansu społecznego. 
 
O ile to możliwe, personel będzie zachowywał odległość sześciu stóp od uczniów. Jednak konieczność 
zmniejszenia tego dystansu jest bardzo prawdopodobna,aby móc zapewnić uczniom bezpośrednie nauczanie i 
kontakt z terapeutami. Czasem uczniowie mogą potrzebować bliskiej pomocy, aby wykonać zadanie. Gdy 
zajdzie potrzeba odejścia od 6-stopowego dystansu społecznego, pracownicy będą nadal nosić maski na 
twarzy przez cały czas, a także mogą sięgnąć po dodatkowe środki ochrony osobistej, jeśli zajdzie taka 
potrzeba. 
 
 Dodatkowa indywidualna pomoc będzie świadczona uczniom lub zajęcia  odbywać się będą w małych 
grupach. Nauczyciel świadczący usługi  dla dzieci specjalnej troski będzie zabierał  uczniów z sali lekcyjnej i 
pracował z nimi w innym miejscu. 
 
Aby jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo uczniów i personelu, przerwy na wyjście do  toalety będą 
rozłożone tak, aby tylko jeden uczeń w danym momencie mógł przejść do wyznaczonej toalety. 
 
Chociaż wszyscy doceniamy wartość stosowania „przybicia piątki” lub uścisku dłoni jako sposób wspierania 
uczniów, pracownicy będą powstrzymywać się od wszelkich niepotrzebnych kontaktów fizycznych. Wyjątkiem 
jest sytuacja, gdy zachowanie ucznia stanowi zagrożenie dla niego i inn 
 
 
Uczniowie specjalnej troski 
 
Podczas, gdy nauczanie zdalne nie będzie w stanie zaoferować wszystkich aspektów  autentycznego 
nauczania w szkole, nauczanie w obu modelach  będzie realizowało i podlegało tym samym standardom i 
będzie w miarę możliwości podobne. Chociaż sposób nauczania będzie wyglądał inaczej, uczniowie otrzymają 
do wykonania angażujące ich zadania oraz będą oceniani   w podobny sposób. 
Uczniowie niepełnosprawni, którzy są objęci ustawą o edukacji osób niepełnosprawnych lub sekcją 504 ustawy 
o rehabilitacji z 1973 r., mają prawo do bezpłatnej odpowiedniej edukacji publicznej (FAPE). Zespół IEP lub 
Section 504 będzie współpracował z rodzinami, które chciałyby, aby nauczanie odbywało się zdalnie, w celu 
opracowania planu takiego nauczania, z uwzględnieniem usług i wsparcia niezbędnego do zapewnienia 
uczniowi FAPE. 
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Stosowanie przymusu fizycznego (CPI) 

Uczniowie, którzy doświadczają rozregulowania emocjonalnego, są bardziej narażeni na angażowanie się w 
zachowanie, które wymaga zmniejszenia bezpiecznego dystansu społecznego między personelem a uczniami. 
Niektórzy uczniowie mają trudności ze zrozumieniem informacji dotyczących rozprzestrzeniania się chorób. 
Uczeń może mieć również trudności ze stosowaniem środków zapobiegawczych, takich jak noszenie maski. 
Gdy istnieje wyraźna obawa o zdrowie i bezpieczeństwo, okoliczności mogą uzasadnić zastosowanie 
przymusu fizycznego (CPI). Personel Okręgu Szkolnego nr 7 będzie nadal przestrzegał określonej polityki 
dotyczącej postępowania w przypadku nieodpowiednich zachowań przestrzegając ograniczenia i wytyczne 
ISBE dotyczące stosowania przymusu fizycznego i izolacji.  Procedury związane z COVID-19 nie mają wpływu 
na wcześniejsze, stosowane w praktyce działania. 
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