
 Dajemy następnemu pokoleniu moc osiągania sukcesów w życiu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 marca 2020 r. 
Szanowni Rodzice i Opiekunowie, 
Jak państwu na pewno wiadomo, koronowirus jest coraz groźniejszy. Okręg szkolny codziennie kontaktuje się z 
następującymi placówkami:  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). 
Od 28 lutego, kiedy zwróciłem się do państwa po raz pierwszy, Okręg obserwuje nasilającą się epidemię 
koronowirusa i jej rozwój w stanie Nowy Jork i na Long Island. Do chwili obecnej nie było potwierdzonych 
zachorowań na naszym terenie ani w naszych szkołach. Jednak sytuacja szybko się rozwija, zaś Okręg jest 
przygotowany na działanie, gdy tylko służba zdrowia zwróci się do nas.  
Podkreślam, że ewentualne decyzje o zamykaniu szkół będą podejmowane na żądanie wyżej wymienionych 
urzędów. Czekamy na dodatkowe wskazania z Wydziału Oświaty stanu Nowy Jork. Na wypadek gdyby do tego 
doszło, Okręg opracował zapasowy plan przygotowań na możliwe skutki epidemii koronowirusa. Plan obejmuje: 

• Krótkotrwałe zamknięcie szkół (do trzech dni): Okręg może otrzymać polecenie krótkotrwałego 
zamknięcia w celu wzmożonego odkażenia budynków. Dzięki łagodnej zimie Okręg nie wykorzystał 
przyznanych nam trzech dni na zamknięcie szkół z powodu śnieżycy.  Gdyby doszło do krótkotrwałego 
zamknięcia, wykorzystalibyśmy te trzy dni. Jeżeli nastąpi takie krótkotrwałe zamknięcie szkół, nie 
spodziewamy się dodatkowych instrukcji. 

• Długotrwałe zamknięcie: Gdyby Okręg został zmuszony do zamknięcia szkół na dłużej niż trzy dni, 
zawiadomimy wszystkich rodziców i uczniów o sposobach kontynuowania nauki. 

 
Nadal codziennie gruntownie sprzątamy i odkażamy nasze placówki, stosując się do wytycznych dla szkół 
wydanych Wydział Zdrowia stanu Nowy Jork.  Ponadto pielęgniarki szkolne zostały przeszkolone w 
rozpoznawaniu i zgłaszaniu możliwych przypadków koronowirusa. 
W naszej witrynie internetowej zamieściliśmy stronę, na której dzielimy się z państwem aktualnymi informacjami. 
Są tam również materiały pomocnicze dla rodziców i dla społeczności, ulotki informacyjne i odsyłacze do witryn 
ważnych agencji służby zdrowia.  Kliknij TUTAJ aby uzyskać dostęp.  
Podkreślamy, że nic nie jest dla nas ważniejsze niż zdrowie i bezpieczeństwo naszych uczniów, personelu i 
społeczności. Będziemy kontynuować obserwowanie rozwijającej się sytuacji i dzielić się najnowszymi 
informacjami w miarę ich napływu. Dziękuję państwu z góry za cierpliwość i wyrozumiałość, a także za 
współpracę dla zapewnienia bezpieczeństwo naszej społeczności. 
Z poważaniem, 

Ralph Marino, Jr. 
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