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11 marca 2020 r. 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie, 

Jak państwu wiadomo, Okręg utrzymuje stały kontakt z lokalnymi, stanowymi i państwowymi urzędami w 

związku z koronowirusem. Są to następujące urzędy: Centers for Disease Control and Prevention (CDC); (ośrodki 

opanowania i zapobiegania chorobom), New York State Department of Health (Wydział Zdrowia stanu Nowy 

Jork), New York State Department of Education (Wydział Oświaty stanu Nowy Jork), oraz Nassau County 

Department of Health (Wydział Zdrowia powiatu Nassau). 

Decyzje zamykania szkół będą podejmowane zgodnie z zaleceniami tych urzędów. Wprawdzie nie otrzymaliśmy 

konkretnych wytycznych, lecz władze Okręgu opracowują plany awaryjne utrzymania ciągłości nauczania na 

wypadek, gdyby zaszła potrzeba zamknięcia szkół w całym Okręgu na dłuższy czas (ponad trzy dni). Te plany 

będą różne dla różnych klas i nauczycieli, jak następuje: 

 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.  

 Klasy 6-12: Nauczyciele będą umieszczać materiały nauczania i instrukcje wykonywania i 

odsyłania prac domowych w witrynie „Infinite Campus Parent Portal”.   

Dodatkowe informacje można znaleźć w załączonych „Często zadawanych pytaniach”  HERE.  

Informujemy, że Okręg realizuje ścisły protokół utrzymania czystości, w tym codziennego odkażania wszystkich 

często dotykanych powierzchni w naszych budynkach, takich jak poręcze, klamki, kontakty, krany, drzwi itp. 

Protokół został opracowany dla zapewnienia należytych reakcji na epidemie. 

Mimo to wszyscy muszą wykonywać czynności zapobiegawcze odpowiednie dla zakaźnych chorób układu 

oddechowego. Należy m.in.: zakrywać nos i usta chusteczką jednorazową w razie kaszlu lub kichania (a następnie 

usuwać chusteczkę), unikać dotykania oczu, nosa i ust, często i dokładnie myć ręce, unikać kontaktów z chorymi i 

nie wychodzić z domu, jeżeli ktoś już jest chory. 

Jak państwu wiadomo, zdrowie i bezpieczeństwo ludności stanowi nasz najwyższy priorytet. Będziemy państwa 

informować na bieżąco w miarę otrzymywania nowych informacji.  

Z poważaniem, 

Ralph Marino, Jr. 
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