
    

Reakcja na koronowirusa 

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA 

1. Jakie przygotowania podjął Rejon w odniesieniu do zagrożenia  koronowirusem? 

Na naszej stronie internetowej District-Wide School Safety Plan (Plan bezpieczeństwa w Okręgu 
szkolnym) obejmuje plan reagowania na pandemię uwzględniający cztery elementy opanowania 
zagrożenia, mianowicie: zapobieganie i uśmierzanie, gotowość, reagowanie, powrót do zdrowia.  Plan 
został przystosowany do konkretnych działań i będziemy drobiazgowo przestrzegać jego wskazań. 

2. Czy szkoły będą zamykane, gdy u jednego ucznia lub u kogoś z personelu stwierdzi się zakażenie 
koronowirusem COVID-19?  

Gdy wynik testu ucznia lub kogoś z personelu będzie dodatni, szkoła zostanie zamknięta na jedną dobę 
(24 godziny), a w tym czasie lokalna służba zdrowia ustali plan dalszych działań zapobiegawczych, które 
szkoła musi wykonać, aby ograniczyć narażenie, w tym zarządzając dłuższe zamknięcie. W tym czasie 
budynek szkolny zostanie odkażony przez kompetentny personel zgodnie z wytycznymi  Wydziału 
Zdrowia stanu Nowy York (NYS DOH). W razie potrzeby miejscowy Wydział Zdrowia zarządzi 
zamknięcie szkoły na dłużej niż na jedną dobę. 

3. Jak długo szkoła może pozostać zamknięta, gdy u jednego ucznia lub u kogoś z personelu stwierdzi 
się zakażenie koronowirusem COVID-19?  

Jeżeli uczeń lub pracownik chodził do szkoły lub był w niej zatrudniony przed stwierdzeniem 
koronowirusa, miejscowe władze zarządzą natychmiastowe całodobowe zamknięcie i odkażenie 
budynku, a w tym czasie służba zdrowia zbada kontakty osoby zakażonej i przedstawi strategię 
powstrzymywania epidemii, m.in. określając okres zamknięcia szkoły. 

4. Jeżeli szkoła zostanie zamknięta na dłużej niż trzy dni, zajęcia będą się odbywać online. Co zrobić, gdy 
ktoś nie ma dostępu do komputera lub Internetu w domu?  

Okręg szkolny wypożycza komputery Chromebook.  Ponadto załatwiamy zakup pewnej liczby specjalnie 
przystosowanych urządzeń „hotspot”, dzięki którym uczniowie będą mieli bezpieczne i proste 
połączenie bezprzewodowe z Internetem. Po więcej informacji prosimy dzwonić do Wydziału Techniki 
(Technology Department) pod nr 792-4892 lub wysłać e-mail na adres akavanagh@hewlett-
woodmere.net. 
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5. Czy w przypadku dłuższego zamknięcia szkoły uczniowie będą musieli umieszczać prace domowe 
online? 

Zapewne tak, lecz będzie to zależeć od klasy i nauczyciela.  Wymagania określone przez nauczycieli 
zostaną przekazane rodzicom.  Uczniowie mający trudności z wysyłaniem prac domowych nie będą 
karani i będą mogli oddać te prace po otwarciu szkoły. 

6. Gdyby szkoła została zamknięta na dłużej, kiedy uczniowie będą mogli spodziewać się prac 
domowych? 

Prawdopodobnie wszyscy nauczyciele zaczną zadawać prace domowe z określoną datą wykonania pod 
koniec pierwszego dnia zamknięcia szkoły.  

7. W jaki sposób nauczyciele będą informować o zajęciach szkolnych i zadaniach domowych? 

W klasach podstawowych (klasy P-5) nauczyciele będą porozumiewać się z rodzicami e-mailem lub za 
pomocą ustalonych platform (np. Seesaw, Google Classroom), aby przekazywać materiały nauczania, 
zadania domowe i instrukcje ich wysyłania.  

Na poziomie szkoły średniej (klasy 6-12) nauczyciele będą umieszczać materiały nauczania i instrukcje 
wykonywania i odsyłania prac domowych w witrynie „Infinite Campus Parent Portal”.     

8. Gdyby podczas epidemii uczeń szkoły średniej był nieobecny z powodu innej choroby, czy będzie mu 
grozić kara za naruszenie zasad obecności („Attendance Policy”)? 

Nie. Te zasady uwzględniają odwołania do dyrektora szkoły, które muszą zawierać pisemne 
uzasadnienie nieobecności. 

9. W jaki sposób szkoły będą zawiadamiać o epidemii i jej skutkach dla naszych szkół? 

Okręg będzie państwa informować na bieżąco za pośrednictwem naszej witryny internetowej i poczty 
elektronicznej.  Te informacje będą umieszczane na stronie 

• https://www.hewlett-woodmere.net/Page/11406  
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