
Ми раді вітати студентів для гібридного навчання! 
 

Наші протоколи з охорони здоров'я і безпеки для повернення в класи 
вимагають, щоб персонал, батьки та опікуни учнів проходили щоденний огляд 

здоров'я. 
 
До першого дня занять в школі буде відправлено повідомлення по електронній 

пошті від noreply@fwps.org для всього персоналу, а також для одного з 
батьків/опікуна дитини, які беруть участь в гібридному навчанні, з можливістю 

вибрати, як вони хочуть отримувати подальші повідомлення. 
 
БАТЬКИ: ЩОДЕННИЙ ОГЛЯД ЗДОРОВ'Я 

  

• Перед тим, як Ваша дитина вийде з дому, Вам необхідно виміряти 
температуру  дитині / дітей і заповнити онлайн-огляд здоров'я для 

кожного з Ваших дітей.  
o Щоденні нагадування будуть відправлятися тільки для основного 

опікуна; однак будь-який батько може заповнити анкету через 
посилання для опитування, яка буде додана на цю веб-сторінку до 

початка занять. 
o У ході скринінгу задаються питання про симптоми і можливе 

зараження COVID-19, і ця інформація залишається 

конфіденціальною. Якщо ваша дитина виявляє якісь нові симптоми 
COVID-19, їй потрібно залишатися вдома. 

• Після закінчення перевірки ви дізнаєтеся, чи має ваша дитина право йти 
в школу.  

o Там буде вказано, чи є Ваша дитина сертифікованою «certified» 

(може відвідувати школу), або не сертифікованою «not 
certified» (повинна залишатися вдома).   

o Школа також отримає повідомлення про те, чи має Ваша дитина 
право відвідувати школу. 

• Після прибуття в школу персонал перевірить, чи був завершений 

медогляд. 

o Якщо не заповнено, співробітники зв'яжуться з Вами, щоб 

завершити скринінг, перш ніж Ваша дитина зможе увійти в клас. 

o Якщо Ваша дитина прийде до школи, і на будь-який з питань буде 

відповідь "ТАК" або у нього буде температура, Вас попросять його 

забрати додому. 
 

Дякуємо за Ваш внесок у забезпечення здорового і безпечного повернення до 

традиційного навчання! 
 

ПЕРСОНАЛ: ЩОДЕННИЙ ОГЛЯД ЗДОРОВ'Я 

 

• До 8 березня 2021 року співробітники, будуть використовувати раніше 

створену веб-сторінку на сайті округу або школи для звіту по здоров'ю. 
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• Починаючи з 8 матра 2021 р.: Всі співробітники отримають 

повідомлення про щоденний огляд стану здоров'я, в якому їх запитають, 

чи будуть вони працювати протягом дня або будуть працювати 

дистанційно. Це необхідно робити щодня перед відходом на роботу.  

• Щоденні нагадування будуть відправлятися на електронну пошту із 

райвно або у вигляді текстового повідомлення в залежності від Вашого 

особистого вибору. Скринінг також можна заповнити за допомогою QR-

коду або веб-посилання, яка незабаром буде розміщена на цій веб-

сторінці. 

• В кінці перевірки Ви отримаєте повідомлення, чи маєте Ви право 

(сертифікований або не сертифіковані) прийти в будівлю школи/райвно. 

 


