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Powrót do niemal pełnej działalności sprzed pandemii
Zaktualizowano 5 sierpnia 2021 r.

Szkoły katolickie Archidiecezji Chicago w roku szkolnym 2021/22 postawiły na pierwszym
miejscu potrzeby swoich uczniów. Podczas trwania ogólnoświatowej pandemii zapewniły
im najwyższej jakości edukację stacjonarną w atmosferze pełnej wiary. Dzięki nieopisanemu
poświęceniu i kreatywności naszych pracowników, Szkoły Katolickie Archidiecezji Chicago
były jednym z największych systemów szkolnych w kraju, który w ubiegłym roku szkolnym
każdego dnia prowadził edukację stacjonarną. Było to możliwe tylko dzięki temu, że wspólnie
zastosowaliśmy się do przepisów zawartych w pakiecie zasad i przyjęliśmy ujednolicone
ramy działania. W rezultacie, nasi uczniowie świetnie się rozwijali. Mamy nadzieję, że z Waszą
pomocą uda nam się w tym roku powtórzyć to osiągnięcie, a nawet je prześcignąć.

Główne zasady na rok szkolny 2021/22:
1. Bezpieczeństwo i dobre samopoczucie uczniów i pracowników szkoły pozostaje naszym
najwyższym priorytetem.
2. Skala rozwoju pandemii COVID-19 w stanie Illinois wciąż jest nieprzewidywalna. W dalszym
ciągu, wraz ze zmieniającymi się warunkami i uzyskiwanymi wskazówkami prowadzimy
konsultacje ze służbą zdrowia, władzami oświatowymi i cywilnymi oraz zamierzamy
modyfikować wymagania w trakcie roku szkolnego. Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia zintegrowanych i zrównoważonych działań.
3. Będziemy regularnie przeglądać Ramowy Plan Działania i informować rodziny uczniów
naszych szkół oraz personel szkolny o aktualizacjach we właściwym czasie oraz udzielając
pełnych informacji.
4. Kluczowe znaczenie ma tu obywatelskie poczucie odpowiedzialności. Oczekujemy, że
nasze rodziny wezmą na siebie osobistą odpowiedzialność za wspólne dobro i własne bezpieczeństwo. Podejmowanie wszelkich środków ostrożności w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa jest aktem miłosierdzia wobec naszych sióstr i braci w Chrystusie,
szczególnie tych zbyt młodych, aby otrzymać ochronę w postaci szczepionki. Papież
Franciszek powiedział, że: „Z etycznego punktu widzenia wszyscy powinni się zaszczepić.
Jest to opcja etyczna, bo stawką jest zdrowie, własne życie, a także życie innych”.
5 sierpnia 2021 r.

Szczegóły planu ramowego
Archidiecezja Chicago oraz Biuro Szkół Katolickich zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszych
wytycznych.

Noszenie maseczek ochronnych
Biorąc pod uwagę nowe fakty dotyczące wariantu wirusa Delta COVID-19 oraz rosnące wskaźniki zakażeń
i hospitalizacji, stan Illinois wprowadził obowiązek noszenia maseczek ochronnych w pomieszczeniach
zamkniętych dla wszystkich pracowników szkół oraz uczniów klas od przedszkola do 12, niezależnie od
statusu szczepienia. Wytyczne te są zgodne z wytycznymi Centrów Kontroli i Prewencji Chorób (Centers
for Disease Control and Prevention – CDC) oraz Amerykańskiej Akademii Pediatrii. Obie te instytucje zaktualizowały swoje wytyczne, zalecając powszechne noszenie maseczek ochronnych w budynkach szkolnych
dla osób powyżej 2 roku życia, niezależnie od statusu szczepień. Chociaż zdajemy sobie sprawę, że niektórzy
z naszych pracowników i niektóre rodziny naszych uczniów wolą, aby noszenie maseczek ochronnych było
opcjonalne dla osób zaszczepionych, będziemy przestrzegać obowiązujących zaleceń i wytycznych.
Dlatego:

• Zgodnie ze wskazaniami stanu Illinois oraz zaleceniami organów zdrowia publicznego rozpoczniemy

nowy rok szkolny wymogiem noszenia maseczek ochronnych dla wszystkich osób przebywających w
budynkach szkolnych, niezależnie od statusu szczepień.

• W miarę poprawy warunków w naszych okręgach oraz na podstawie zaleceń i wytycznych władz cywilnych i
agencji zdrowia publicznego ocenimy, czy maseczki ochronne będą wymagane dla wszystkich osób w naszych szkołach.

• Wiemy, że wielu rodziców i nauczycieli preferuje, aby noszenie maseczek ochronnych było opcjonalne dla

osób zaszczepionych. Kiedy warunki na to pozwolą, pragniemy skorzystać z przepisów, w ramach których
osoby zaszczepione nie będą musiały nosić maseczek w pomieszczeniach zamkniętych.
Przyjęcie takiej strategii pomoże nam monitorować, czy powrót do stanu zbliżonego do tego sprzed
pandemii jest skuteczny. Ważne jest również, aby zauważyć, że obowiązkowe noszenie maseczek ochronnych na początku roku szkolnego, przy jednoczesnym usunięciu innych środków łagodzących, jest ważnym
zabezpieczeniem dla nauczycieli i pracowników z grupy wysokiego ryzyka – ponadto, chroni tych, którzy
tak heroicznie pracowali w minionym roku szkolnym.
Prosimy zwrócić uwagę na poniższe wskazówki dotyczące wymagań w zakresie noszenia maseczek
ochronnych dla szkół:

• Uczniowie i pracownicy, którzy noszą maseczki ochronne i znajdują się w odległości 3 stóp od osoby z pot-

wierdzonym przypadkiem COVID-19 w pomieszczeniach zamkniętych szkoły, zgodnie z nowymi wytycznymi
CDC, nie są uważane za osoby bliskiego kontaktu. Dlatego konsekwentne i prawidłowe stosowanie
maseczek drastycznie zmniejszy liczbę uczniów i pracowników, którzy będą musieli zostać poddani
kwarantannie. Zgodnie z nowymi wytycznymi, tylko osoba z potwierdzonym przypadkiem wirusa powinna
zostać poddana kwarantannie.

• Noszenie maseczek ochronnych nie jest wymagane na zewnątrz, niezależnie od statusu szczepienia.
Powrót do pełnej działalności, niemal sprzed pandemii

Podmioty wymienione poniżej mogą powrócić do pełnej działalności, niemal takiej jak przed pandemią,
stosując się do wytycznych przedstawionych w niniejszym ramowy planie działania.

• Nie będzie obowiązywał już podział uczniów w klasach na grupy.
• Msze szkolne, zebrania, zbiórki pieniędzy, itp.
• Planowanie lunchów i ich obsługa.
• Toalety.
• Biblioteka, pracownie naukowe i komputerowe.
• Szafki w szkole (lockers).
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• Płynność ruchu na korytarzach szkolnych.
• Korzystanie z tych samych materiałów (np. kredek, flamastrów, przyborów do nauki matematyki, itp.).
• Konferencje rodziców z nauczycielami.
• Pomoc wolontariuszy szkolnych jest dopuszczona, niezależnie od ich indywidualnego statusu szczepień.
Wolontariusze powinni przestrzegać wytycznych dotyczących noszenia maseczek ochronnych.

• Wszystkie zajęcia pozalekcyjne, lekkoatletyka, teatr, muzyka, kluby, wycieczki, itp.
• Programy opieki nad dziećmi przed i po zajęciach (te i wszystkie inne programy będą się odbywały zgodnie
z zaleceniami zawartymi w niniejszych zasadach ramowych).

• Nie będzie wymagane stosowanie zróżnicowanych harmonogramów dowozu/odbioru uczniów (kontrole
zdrowotne, takie jak procedura M-A-T-H, rozłożone w czasie harmonogramy dowozu/odbioru lub
wyznaczanie specjalnych drzwi wejściowych/wyjściowych).

Szczepienie

Wszyscy uprawnieni uczniowie, nauczyciele i pracownicy są zdecydowanie zachęcani do zaszczepienia
się przeciwko COVID-19 i traktowanie go, jako aktu miłosierdzia względem innych.

• Osoby w pełni zaszczepione, które 1.) były w bliskim kontakcie z osobą chorą na COVID-19 i 2.) są bezobjawowe nie muszą przechodzić kwarantanny. Dowód szczepienia będzie wymagany w celu uniknięcia
kwarantanny.

• Osoby w pełni zaszczepione są zobowiązane do izolacji w przypadku pozytywnego wyniku testu.
• Kiedy będziemy mogli korzystać z przepisów pozwalających na opcjonalne noszenie maseczek ochronnych

dla osób zaszczepionych, będzie wymagane okazanie dowodu szczepienia, aby osoby zaszczepione mogły
zdjąć maseczki. Pomoże to również zapobiec kwarantannie osób, które nie noszą maseczek ochronnych.
Zalecamy dodanie dowodu szczepienia do kompletu dokumentacji przygotowanej na rozpoczęcie roku
szkolnego, aby umożliwić bezproblemowe korzystanie z przepisów nieobowiązkowego noszenia maseczek,
kiedy warunki na to zezwolą. Dowód szczepień powinien zostać złożony i będzie przechowywany zgodnie
z taką samą procedurą, jaka obowiązuje w przypadku wszelkich innych dokumentów medycznych ucznia.

Dystans fizyczny i miejsca siedzące w salach lekcyjnych
Ważne jest zachowywania 3 stóp odległości, jeśli jest to możliwe (sale lekcyjne, zebrania, Msze św., itp.).
Szczegółowo:

• Sale lekcyjne:
͂ Ławki / stoliki powinny być tak rozmieszczone, aby zachowana była odległość 3 stóp od punktu
środkowego jednego krzesła do punktu środkowego drugiego krzesła, kiedy tylko jest to możliwe. Jednak
dystans i rozmieszczenie mebli nie powinno hamować wcielania najlepszych praktyk nauczania.
͂ Można ustawiać stoły i dokonywać aranżacji mebli w taki sposób, aby tworzyły odpowiednie miejsca pracy
dla grup uczniów. Nie ma już wymogu, aby wszyscy uczniowie byli zwróceni w tym samym kierunku.
͂ Dozwolone są dywaniki i wykładziny dywanowe.
͂ Układy miejsc siedzących powinny być przechowywane we wszystkich salach lekcyjnych na wypadek,
gdyby były potrzebne do ustalenia kontaktów.

• Przerwa na lunch:
͂ Podczas spożywania posiłków wewnątrz budynku, szkoły powinny dążyć do zachowywania jak
największego fizycznego dystansu między uczniami, jednak uczniowie nie muszą już być zwróceni w tym
samym kierunku. Jeśli pozwala na to miejsce i pogoda, uczniowie powinni spożywać posiłki na zewnątrz,
aby zmniejszyć ryzyko zakażenia.
͂ W miarę możliwości należy stosować zróżnicowane harmonogramy lunchów, aby umożliwić większy
dystans fizyczny pomiędzy uczniami.
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Higiena
Wszystkie osoby muszą zachowywać prawidłową higienę związaną z oddychaniem i utrzymywaniem
czystości dłoni. Zasady pomocne w przestrzeganiu dobrych praktyk:

• Środki do dezynfekcji rąk powinny być łatwo dostępne we wszystkich salach lekcyjnych, biurach i obszarach
wspólnego użytkowania. Należy zdecydowanie zachęcać do regularnego korzystania z tych środków.

• Pracownicy i uczniowie powinni używać środków odkażających do rąk za każdym razem, kiedy wchodzą do
sal lekcyjnych.

• Wszyscy uczniowie i pracownicy powinni być regularnie zachęcani do zachowywania właściwej higieny

związanej z oddychaniem i myciem rąk (zakrywanie ust podczas kaszlu i kichania, częste mycie rąk i korzystanie ze środków dezynfekujących do rąk).

• Należy używać butelek z wodą zamiast pić bezpośrednio z fontann.
Wietrzenie

Ulepszenia w systemach wentylacyjnych pomogą ograniczyć przenoszenie COVID-19 i inne choroby. Kiedy
jest to bezpieczne/praktyczne należy:

• Otwierać okna i drzwi, aby wietrzyć pomieszczenia przez przeciąg.
• Umieścić wiatraki jak najbliżej otwartych okien lub drzwi (wydmuchiwanie powietrza na zewnątrz).
• Korzystać z przenośnych oczyszczaczy powietrza wówczas, kiedy otwieranie okien jest niemożliwe i/lub
nie ma filtrowanego, centralnego systemu HVAC.

Codzienne czyszczenie
Pomocą w ograniczaniu obecności zarazków i ich rozprzestrzenianiu się będzie właściwe czyszczenie i dezynfekcja miejsc o dużym natężeniu ruchu, w tym wycieranie biurek, co najmniej raz dziennie.

Zajęcia na świeżym powietrzu – instrukcje
Ryzyko przeniesienia choroby jest znacznie mniejsze na zewnątrz niż w pomieszczeniach zamkniętych.
Kiedy to możliwe, należy rozważyć wykorzystanie przestrzeni zewnętrznych do prowadzenia zajęć, jedzenia
lunchu lub przeprowadzania innych aktywności.

Oznakowanie związane z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa
Poza przypomnieniami o konieczności noszenia maseczek ochronnych, w tym roku szkolnym nie będą
rozprowadzane żadne inne plakaty, ani naklejki dotyczące bezpieczeństwa/przepisów.

• Plakaty z roku szkolnego 2020/21 powinny zostać usunięte, jeśli są już nieaktualne (np. znaki M-A-T-H, itp.).
• Można pozostawić naklejki podłogowe, ponieważ zachowywanie odpowiednich fizycznych odległości
zawsze jest dobrym pomysłem.

• Strzałki kierunkowe oznaczające ruch jednokierunkowy mogą zostać usunięte.
• Plastikowe ścianki działowe mogą być usunięte, ale mogą zostać zachowane w biurach szkoły, jeśli personel
sobie tego życzy.

Procedury na wypadek izolacji i kwarantanny
Wszystkie osoby chore lub odczuwające jakiekolwiek objawy muszą pozostawać w domu, aby zminimalizować możliwość rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 lub innych zarazków i wirusów. W przypadku
kwarantanny związanej z COVID-19:
Osoby z objawami COVID-19 lub zarażone

• Wszystkie osoby z objawami COVID-19 muszą, niezależnie od statusu szczepień pozostać w domu. Rodziny
są zobowiązane do zgłaszania w biurze szkoły zdiagnozowanych przypadków COVID-19 lub przypadków
przebywania z osobami bliskiego kontaktu.
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• Jeśli objawy trwają dłużej niż 24 godziny, osoba, przed powrotem do szkoły musi uzyskać negatywny wynik
testu COVID-19 lub alternatywną diagnozę medyczną.

• Każda osoba, u której testy na obecność COVID-19 wykazały wynik pozytywny, musi pozostać w izolacji
przez 10 dni od daty pierwszego wystąpienia objawów lub od daty pozytywnego wyniku testu.
Procedury kwarantanny dla osób bliskiego kontaktu

• Uczniowie/nauczyciele/pracownicy, którzy w szkole noszą maseczki i zachowują 3 stopy odległości od
osoby z wynikiem dodatnim, nie muszą przechodzić kwarantanny.

• Zaszczepieni uczniowie/nauczyciele/pracownicy, jeśli nie mają objawów, to nie muszą przechodzić
kwarantanny.

• Nieszczepieni uczniowie/nauczyciele/pracownicy, którzy są w bliskim kontakcie z członkami rodziny kogoś
z domostwa z wynikiem dodatnim, w tym rodzeństwa, muszą poddać się kwarantannie.

• Nie ma już potrzeby, aby katolicka szkoła podstawowa powiadamiała szkołę średnią, do której uczęszcza

ktoś z rodzeństwa ucznia z potwierdzonym przypadkiem dodatnim – jest to obowiązek rodzica/opiekuna
prawnego.
Wytyczne dotyczące kwarantanny wciąż podlegają zmianom, przed rozpoczęciem roku szkolnego
zamierzamy wydanie zaktualizowanych wytycznych.
Wszystkie osoby bliskiego kontaktu co, do których istnieje przypuszczenie, że są nosicielami wirusa
COVID-19 oraz przypadki osób, co do których potwierdzono, że są nosicielami wirusa COVID-19, muszą
zostać zgłoszone przez szkołę, za pomocą zaktualizowanego formularza przyjęcia (nowy formularz
dostępny od 9 sierpnia 2021 r.) do Archidiecezjalnego Zespołu Zarządzania. Komórka ta odszuka z kim
kontaktowała się osoba zarażona i zgłosi przypadek do lokalnych władz sanitarnych.

Podróżowanie

Będziemy przestrzegać zaleceń wydanych dla podróżujących miasta Chicago (City of Chicago Travel
Advisory) dla wszystkich szkół, niezależnie od tego, czy znajdują się one w Chicago, w Lake County czy
w Cook County.

• Podróże na terenie kraju
͂ W pełni zaszczepieni uczniowie/nauczyciele/pracownicy nie muszą po podróży wykonywać testów na
obecność COVID-19, ani przechodzić kwarantanny, o ile nie mają objawów i przedstawią dowód szczepienia.
͂ Nieszczepieni uczniowie/nauczyciele/pracownicy powinni przestrzegać obowiązujących zaleceń
dotyczących kwarantanny dla podróżujących do stanów oznaczonych kolorem pomarańczowym. Obecnie
oznacza to dziesięć dni kwarantanny LUB przedstawianie dowodu testu z negatywnym wynikiem
wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przed powrotem do Chicago (lub w dowolnym momencie po
powrocie do Chicago, jednak dana osoba musi odbyć kwarantannę do czasu otrzymania negatywnego
wyniku testu). Negatywny wynik testu = brak konieczności kwarantanny.

• Podróże międzynarodowe
͂ CDC wymaga obecnie negatywnego wyniku testu COVID-19 lub dowodu wyleczenia, aby wejść na pokład
samolotu do USA. Ze względu na negatywny wynik testu, nie jest wymagana kwarantanna po przylocie,
niezależnie od statusu szczepienia.
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