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Drodzy Rodzice,

Cieszymy się, że już wkrótce będziemy mogli ponownie powitać Państwa i Państwa dzieci w szkole.

W ciągu ostatnich dwóch lat, dzięki Państwa współpracy, byliśmy w stanie w bezpieczny sposób zaoferować 
stacjonarne nauczanie, a przy tym równocześnie osiągnąć lepsze w stosunku do okresu przed pandemią COVID-19 
wyniki nauczania. Choć nowy rok szkolny 2022/23 rozpoczniemy z niewielkimi ograniczeniami, nadal jednak 
będziemy potrzebować Państwa współpracy, aby w naszych szkołach zapewnić bezpieczne środowisko nauki. Dzięki 
wzajemnej współpracy pomożemy nauczycielom i pracownikom szkoły koncentrowanie się głównie na akademickim, 
emocjonalnym i duchowym rozwoju uczniów.

W tym celu prosimy, aby zobowiązali się Państwo do poniższych działań:
• Pozostawię moje dziecko w domu, jeżeli będzie się czuło źle lub będzie miało objawy choroby, niezależnie od statusu 

szczepienia.
• Niezwłocznie poinformuję dyrekcję szkoły o zdiagnozowaniu u mojego dziecka potwierdzonego przypadku COVID-19 

i dostarczę niezbędnych informacji przedstawicielowi szkoły. Pozostawię dziecko w domu przez 5 dni lub do czasu 
ustąpienia objawów, w zależności od tego, co nastąpi później. Będę przestrzegać wskazówek dotyczących izolacji 
podanych przez szkołę.

• Rozumiem, że zalecenia dotyczące kwarantanny lub izolacji dotyczą nie tylko szkoły, ale także zajęć pozalekcyjnych,  
w tym zajęć sportowych.

• Rozumiem, że w przypadku powrotu do szkoły po izolacji w związku z pozytywną diagnozą COVID-19, mogę 
zdecydować się na przetestowanie mojego dziecka w piątym dniu od diagnozy lub później. Jeśli  wynik będzie 
negatywny, moje dziecko może wrócić do szkoły, a noszenie maseczki ochronnej będzie opcjonalne. Jeżeli nie chcę 
testować mojego dziecka lub moje dziecko nadal będzie miało pozytywny wynik testu, rozumiem, że moje dziecko 
może wrócić do szkoły po izolacji, ale musi nosić maseczkę ochronną w pomieszczeniach zamkniętych do 10 dnia 
włącznie, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Departamentu Zdrowia. Ewentualnie, moje dziecko może pozostać  
w domu przez 10 dni i wrócić do szkoły w 11 dniu, wówczas noszenie maseczki ochronnej będzie opcjonalne.

• Będę przypominać mojemu dziecku o dobrych praktykach higienicznych, w tym o częstym myciu rąk i regularnym 
używaniu środków dezynfekujących.

• Będę przypominać mojemu dziecku, aby zakrywało usta i nos chusteczką lub łokciem, kiedy kicha lub kaszle,  
a następnie natychmiast, aby myło lub dezynfekowało dłonie.

• Rozumiem, że cała klasa mojego dziecka może być zobowiązana do noszenia maseczek ochronnych przez 10 dni, 
jeśli w klasie mojego dziecka wystąpią okresy nasilonego narażenia na zachorowanie (3 lub więcej nakładających się 
przypadków). 

• Rozumiem, że przepisy COVID-19 mojej szkoły są oparte na wytycznych CDC (Centrów Kontroli i Zapobiegania 
Chorobom) i lokalnego wydziału zdrowia, stąd mogą ulec zmianom w ciągu roku szkolnego. Zgadzam się na 
przestrzeganie przepisów COVID mojej szkoły.

Przyłączamy się do papieża Franciszka, kardynała Cupicha i naszych biskupów w modlitwie za wszystkich dotkniętych 
pandemią.

Z poważaniem,

Biuro Szkół Katolickich

Podpisując to zobowiązanie, obiecuję przestrzegać powyższe środki bezpieczeństwa dla dobra naszej katolickiej 
społeczności szkolnej i dla dobra wspólnego:
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