835 North Rush Street
Chicago, Illinois 60611
312.534.8200
archchicago.org

6 sierpnia 2021 r.
Drogie Rodziny uczniów naszych szkół,
Z niecierpliwością czekamy, aby wkrótce powitać Państwa i Państwa dzieci ponownie w szkole.
Zdumiewające jest to, że rok temu nie byliśmy pewni, jak i czy w ogóle będziemy w stanie otworzyć
szkoły dla nauczania stacjonarnego. Dziś, po udanym roku doświadczeń, z większą pewnością siebie
rozpoczynamy nowy rok szkolny.
Kiedy 19 lipca przekazaliśmy Państwu zasady bezpieczeństwa w szkołach i wytyczne operacyjne, zauważyliśmy, że istnieje możliwość wprowadzenia zmian, ponieważ przebieg pandemii, a w szczególności
wpływ wariantu Delty jest nieprzewidywalny. Dziś musimy zaktualizować tamten komunikat, aby dostosować go do nowej sytuacji.
Gubernator Pritzker, powołując się na rosnące wskaźniki infekcji i hospitalizacji, w tym wskaźniki wśród
dzieci, ogłosił obowiązek noszenia maseczek ochronnych dla wszystkich szkół publicznych i prywatnych
w Illinois. Zgodnie z tym nakazem, wszyscy dorośli pracownicy szkół i dzieci od przedszkola do klasy
12 muszą nosić maseczki ochronne podczas przebywania w pomieszczeniach zamkniętych. Noszenie
maseczek ochronnych nie jest wymagane podczas zajęć odbywających się na świeżym powietrzu, w tym
podczas uprawiania sportu.
Będziemy stosować się do nakazu stanu Illinois, aby nasze szkoły były bezpiecznymi miejscami nauki,
tak jak było to do tej pory. Dlatego maseczki ochronne powinny być noszone przez wszystkich przekraczających progi naszych budynków szkolnych (nauczycieli i personel, rodziców, uczniów, wolontariuszy,
itp.), kiedy przebywają w pomieszczeniach zamkniętych, niezależnie od statusu szczepień.
Będziemy monitorować rozporządzenia i wskazówki urzędników państwowych i organów zdrowia
publicznego, aby pomóc w określeniu możliwości wprowadzenia potencjalnych zmian w naszych zasadach
noszenia maseczek ochronnych i przestrzeganiu innych zasad bezpieczeństwa. Wiemy, że wielu rodziców
i nauczycieli preferuje, aby noszenie maseczek ochronnych było opcjonalne dla osób zaszczepionych.
Kiedy warunki na to pozwolą, skorzystamy z przepisów zgodnie, z którymi osoby zaszczepione nie będą
musiały nosić maseczek w pomieszczeniach zamkniętych.
Prosimy pamiętać, że noszenie maseczek w pomieszczeniach zamkniętych znacznie zmniejszy potrzebę
kwarantanny uczniów i pracowników w chwili stwierdzenia pozytywnych przypadków.
Cieszymy się, że wiele innych nakazów, które obowiązywały w ubiegłym roku szkolnym, nie będzie obowiązywać w bieżącym roku. Jak już informowaliśmy 19 lipca, powrócimy do działań zbliżonych do tych
sprzed pandemii. Obejmują one:

• Brak podziału klas na grupy.
• Nie będzie wymagane stosowanie zróżnicowanych harmonogramów dowozu/odbioru uczniów oraz nie
będzie kontroli samopoczucia uczniów.

• Wznowione zostaną Msze św. szkolne, powrócą harmonogramy lunchów i przywrócony zostanie dostęp
do bibliotek/pracowni naukowych/laboratoriów komputerowych oraz dostęp do szafek, powrócą
spotkania rodziców z nauczycielami.
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• Wznowione zostaną zajęcia pozalekcyjne, w tym zajęcia z lekkoatletyki, teatru, muzyki. Wznowiona
zostanie działalność klubów i organizacja wycieczek terenowych.

• Zostaną wznowione programy opieki przed i po lekcjach.
W celu uzyskania szczegółów na temat naszych wytycznych dotyczących powrotu do szkoły, prosimy
zapoznać się z Ramowym Planem Operacyjnym OCS na naszej stronie: Back to School 2021/22 (Powrót
do Szkoły 2021/22).
Pragniemy zwrócić uwagę na trzy kwestie, które najczęściej pojawiają się w zadawanych pytaniach.
1. MASECZKI OCHRONNE

• Zgodnie z wymogami stanu Illinois, od nowego roku szkolnego będą wymagane maseczki ochronne

dla uczniów, nauczycieli i personelu, niezależnie od statusu szczepień we wszystkich szkołach i innych
obiektach archidiecezji.

• Nie jest wymagane noszenie maseczek ochronnych na zewnątrz, bez względu na status szczepień.
2. PROCEDURY NA WYPADEK IZOLACJI I KWARANTANNY
Wszystkie osoby chore lub odczuwające jakiekolwiek objawy choroby muszą pozostawać w domu,
aby zminimalizować możliwość rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 lub innych chorób. Osoby
zdiagnozowane z COVID-19 i osoby tzw. bliskiego kontaktu muszą zostać zgłoszone w biurze szkoły.
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi przykładami.
Wytyczne dotyczące kwarantanny specyficzne dla COVID-19:
Procedury kwarantanny dla osób bliskiego kontaktu

• Zgodnie z wytycznymi CDC uczniowie/nauczyciele/pracownicy, którzy w szkole noszą maseczki i zacho-

wują 3 stopy odległości od osoby z wynikiem pozytywnym, nie muszą przechodzić kwarantanny. Powinno
to znacznie zmniejszyć liczbę osób poddanych kwarantannie.

• Zaszczepieni uczniowie/nauczyciele/pracownicy, jeśli nie mają objawów i złożyli w biurze swojej szkoły
dowód uzyskanego szczepienia, nie muszą przechodzić kwarantanny.

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

Procedury kwarantanny dla osób z objawami chorobowymi lub zdiagnozowanymi pozytywnie
z COVID-19

• Wszystkie osoby z objawami COVID-19 muszą, niezależnie od statusu szczepień, pozostawać w domu.
• Osoby, u których objawy trwają dłużej niż 24 godziny muszą przed powrotem do szkoły uzyskać
negatywny wynik testu COVID-19 lub alternatywną diagnozę medyczną.

• 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.

Będziemy nadal monitorować aktualizacje wytycznych dotyczących kwarantanny i informować o nich
naszą społeczność szkolną.
3. 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. Aktualne wymagania obejmują:

• Podróże na terenie kraju
– W pełni zaszczepieni uczniowie/nauczyciele/pracownicy, o ile nie mają objawów i przedstawią
dowód szczepienia, nie muszą po podróży wykonywać testów na obecność COVID-19, ani
przechodzić kwarantanny.
– Nieszczepieni uczniowie/nauczyciele/pracownicy muszą przestrzegać obowiązujących zaleceń
dotyczących kwarantanny, jeśli podróżują ze stanów i terytoriów objętych programem City of
Chicago Travel Advisory. Obecnie oznacza to dziesięć dni kwarantanny LUB przedstawianie dowodu
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testu z negatywnym wynikiem. Test powinien być wykonany 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
nie wymaga odbycia kwarantanny.

• Podróże międzynarodowe
– CDC wymaga obecnie negatywnego wyniku testu COVID-19 lub dowodu wyleczenia, aby wejść na
pokład samolotu do USA. Negatywny wynik testu zapewnia, iż nie będzie wymagana kwarantanna
po przylocie, niezależnie od statusu szczepienia.
Wraz z papieżem Franciszkiem, kardynałem Błażejem Cupichem i naszymi biskupami zachęcamy do
zaszczepienia się wszystkie uprawnione osoby, w tym nauczycieli, pracowników i uczniów w wieku 12 lat
i starszych.
Wiemy, że niepowodzenie w opanowaniu pandemii COVID-19 działa zniechęcająco. Jednak przy Państwa
współpracy będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, aby ograniczyć wpływ pandemii na naszą społeczność. Jest to moment, kiedy mamy okazję, aby wyjść poza nasze indywidualne preferencje i działać na
rzecz dobra wspólnego.

Biuro Szkół Katolickich

Archidiecezjalna Grupa Zadaniowa COVID-19
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