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Dne 9. února 2022 guvernér Baker a komisař ministerstva pro základní a střední školství (DESE) Jeff

Riley oznámili, že celostátní mandát pro masky bude od 28. února 2022 zrušen. 14. února 2022

odhlasoval výbor Carver School udělejte nošení roušek během školního dne a na akcích Carver

Public School nepovinným pro zaměstnance, studenty a rodiny, jakmile bude od 28. února 2022

zrušeno

používání roušek. Nošení roušek je stále povinné ve školních autobusech a u zdravotních sester '

úřady podle federálních a státních směrnic. Školní výbor také odhlasoval vyžadování roušek pro

jednotlivce s pozitivním testem na COVID-19, kteří se vracejí do školy po 5 dnech izolace podle níže

uvedených protokolů. DESE a ministerstvo veřejného zdraví (DPH) důrazně doporučují, aby studenti

a zaměstnanci také v určitých situacích nosili roušky.

Protokol pro jednotlivce s pozitivním testem na COVID-19:

● jedinec se musí izolovat minimálně 5 Pozitivní dní po nástupu příznaků nebo po pozitivním

testu PCR nebo rychlém testu, pokud je asymptomatický.

● Pozitivní osoba se může vrátit do školy nebo do práce po 5 dnech poté, co:

○ byla bez horečky po dobu 24 hodin (a bez užívání léků na snížení horečky); a

○ Zkušené zlepšení jiných příznaků.

○ Pozitivní člověk by se neměl vrátit do školy nebo do práce, dokud nesplní výše

uvedená kritéria.

● Po pětidenní izolaci je to nutné že pozitivní jedinec nosí masku dalších pět dní, když je v

blízkosti jiných, než když jí, pije nebo venku. Jednotlivec již nebude muset nosit roušku,

jakmile uplyne 10 dnů od nástupu příznaků nebo po pozitivním testu, pokud je

asymptomatický.

Definice blízkého kontaktu

Blízké kontakty jsou definovány jako jednotlivci, kteří byli uvnitř 6 stop od osoby pozitivní na

COVID-19 když byli uvnitř, po dobu alespoň 15 minut během 24 hodin. Vezměte prosím na

vědomí, že doba vystavení riziku začíná 48 hodin před nástupem příznaků (nebo časem pozitivního

testu, pokud je asymptomatický) a pokračuje až do doby, kdy je jedinec pozitivní na COVID-19

izolován.

Blízké kontakty, na které se nevztahují protokoly o testování a karanténě:

● Asymptomatičtí, plně očkovaní blízcí kontakty: Jedinci, kteří jsou asymptomatičtí a plně
očkovaní, jsou osvobozeni od protokolů testování a reakce na karanténu.

● Blízké kontakty autobusu: Jednotlivci v autobusech musí být maskováni podle federálních

požadavků. Jednotlivci, kteří jsou maskováni v autobusech při otevřených oknech, jsou proto

osvobozeni od testovacích a karanténních protokolů.
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● Blízké kontakty, které měly COVID-19 během posledních 90 dnů: Jednotlivec, kterému byl v

minulosti diagnostikován COVID-19 a poté se stal blízkým kontaktem s někým s COVID-19,

je osvobozen od testovacích a karanténních protokolů, pokud:

o Došlo k expozici do 90 dnů od propuknutí vlastního onemocnění; A

o Exponovaný jedinec je uzdraven a zůstává bez příznaků COVID-19.

Okres se rozhodl zpřístupnit studentům a zaměstnancům testy na přítomnost antigenu doma, proto

školní obvod nebude zjišťovat blízké kontakty ve škole. Jednotlivci však stále mohou být

identifikováni jako blízcí lidé mimo školní prostředí, tj. jednotlivci, kteří jsou v úzkém kontaktu s

někým, kdo má pozitivní testy v jejich domácnosti.

Pokud jste označeni jako blízký kontakt mimo školu a nejste osvobozeni z 1 ze 3 výše

uvedených důvodů, máte 2 možnosti:

1. Pokud je váš blízký kontakt výsledkem expozice mimo školu:

○ Karanténa po dobu 5 dnů od poslední expozice k pozitivnímu člověku.

Upozorňujeme, že pokud je pozitivní případ v domácnosti studenta, může být

karanténa delší. Požádejte o radu školní sestru.

○ Zůstat asymptomatický.

○ Před návratem do školy poskytněte dokumentaci negativního PCR nebo rychlého

testu 5. den nebo později.

○ Po pětidenní karanténě se důrazně doporučuje , aby jedinec nosil roušku dalších pět

dní, když je v přítomnosti jiných osob, než když jedí, pije nebo venku.

○ Provádějte aktivní sledování symptomů po dobu 10 dnů.

2. Pokud se rozhodnete nebýt testován, musíte:

○ Karanténa po dobu 10 dnů od vaší poslední expozice pozitivní osobě.

○ Můžete se vrátit do školy 11. den, pokud jste zůstali asymptomatičtí.

Připomínáme, že škola nabízí symptomatické testování studentů během školního dne. Aby byl žák

zkoušen ve škole, jsou rodiče povinni poskytnout předem souhlas. Pokud jste tak ještě neučinili,

doporučujeme vám dokončit proces souhlasu. I když předem poskytnete souhlas, váš student nebude

nikdy testován bez telefonátu jedné ze školních sester. Odkaz na souhlas je níže. Po kliknutí na odkaz

vyberte „Souhlasit nyní“ a postupujte podle pokynů.

Odkaz na souhlas: https://www.cic-health.com/consent/ma?district=Carver

https://www.cic-health.com/consent/ma?district=Carver

