
 

 

Szanowni rodzice i opiekunowie, 
  
Mimo iż dotychczas NIE ZGŁOSZONO żadnych przypadków 
koronawirusa związanych z jakimkolwiek z naszych okręgów 
szkolnych, Okręg 207 prosi wszystkich rodziców o przekazanie do okręgu 
szkolnego informacji na temat tego, czy uczeń w ostatnim czasie 
podróżował za granicę, bądź planuje podróż zagraniczną przed 
zakończeniem roku szkolnego. Wynika to jedynie z nadmiaru ostrożności. 
Jednak w przypadku, gdy u osoby powiązanej ze szkołami wystąpi 
potwierdzony przypadek koronawirusa, istotne stanie się posiadanie tych 
informacji pod ręką i przekazanie ich pracownikom służby zdrowia. 
  
Okręg utworzył formularz dla rodziców, który ułatwia przekazywanie tych 
informacji. Znajduje się on pod adresem: 
  
http://bit.ly/207selfreport 
  
Należy pamiętać, że zgodnie z wytycznymi federalnymi i stanowymi 
uczniowie lub członkowie ich rodzin powracający z Chin kontynentalnych 
i/lub uczniowie lub członkowie ich rodzin, którzy podróżowali do lub mieli 
międzylądowania w krajach uznanych przez Centrum Kontroli i 
Zapobiegania Chorób za poziom zagrożenia 3 lub wyższy, powinni 
samodzielnie poddać się kwarantannie trwającej 14 dni. Jeśli znajdujesz 
się w takiej sytuacji, skontaktuj się z Departamentem Zdrowia Publicznego 
Hrabstwa Cook (708) 633-4000 lub 1-800-889-3931, aby uzyskać 
szczegółowe informacje na temat samodzielnego poddania się 
kwarantannie i skontaktuj się z gabinetem lekarskim w szkole dziecka, aby 
zgłosić samodzielne poddanie się kwarantannie. 
 
Maine East - 847-692-8317 
Maine South - 847-692-8199 
Maine West - 847-803-5751 
Frost Academy - 847-292-6521 
  
Informacje na temat krajów o poziomie zagrożenia 3 można znaleźć na 
stronie internetowej CDC: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/travelers/index.html 
  



 

 

W międzyczasie należy pamiętać, że nasze zespoły na terenie obiektów 
aktywnie czyszczą i dezynfekują często dotykane miejsca w budynkach, 
takie jak poręcze, klamki, wylewki kranów itp. 
  
Należy również pamiętać, że okręg dokonuje przeglądu planów 
dotyczących zamykania szkół, gdyby zaszła taka potrzeba. Jeśli stanie się 
to konieczne, okręg będzie współpracował z lokalnymi i stanowymi 
departamentami zdrowia. 
   
Pomóż zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusów dróg oddechowych, 
podejmując następujące działania zapobiegawcze: 

 Zakrywaj usta, gdy kaszlesz lub kichasz 
 Często myj ręce mydłem i wodą przez przynajmniej 20 sekund 
 Stosuj produkty do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu  
 Unikaj dotykania oczu, nosa i ust nieumytymi rękami 
 W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu, bólu ciała i zmęczenia, 

skontaktuj się z lekarzem 
 Podczas choroby pozostań w domu i ogranicz kontakt z innymi 

osobami 

Administratorzy będą nadal monitorować sytuację i są zobowiązani do 
informowania uczniów, rodziców i personelu. 

 
 


