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Drogie Rodziny uczniów Programów Edukacji Religijnej,  

Dziękujemy za Waszą współpracę przez ostatnie półtora roku oraz za zaangażowanie w zapewnianiu Waszym 

dzieciom edukacji katolickiej. Spoglądając w przyszłość, pragniemy podzielić się z Wami przewidywanymi 

przepisami bezpieczeństwa i wytycznymi operacyjnymi na nadchodzący rok szkolny.  

Naszym priorytetem wciąż pozostaje ochrona zdrowia oraz zapewnienie bezpieczeństwa naszym uczniom 

i pracownikom szkół, przy jednoczesnym zapewnieniu im doskonałej edukacji na terenie szkoły. W oparciu 

o wytyczne Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (Centers for Disease Control and Prevention - CDC), 

Departamentu Zdrowia Publicznego stanu Illinois (Illinois Department of Public Health - IDPH), konsultacje 

z naszym zespołem doradców medycznych i z Archidiecezjalnym Zespołem Zadaniowy COVID-19, w dużej 

mierze planujemy powrót do zbliżonego do normalności funkcjonowania, tak jak było to przed pandemią. 

Oczywiście ma to się odbywać przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa, aby zapewnić warunki nauczania, 

które nie będą zagrażały zdrowiu uczniów i personelu. Podobnie jak w ubiegłym roku, będziemy nadal 

postępować zgodnie z tymi samymi zasadami, które zostały określone przez Biuro Szkół Katolickich 

Archidiecezji Chicago. 

W związku z rosnącą liczbą występowania wariantu delta i zahamowaniem tempa szczepień, istnieje 

możliwość wprowadzenia pewnych korekt przepisów, jednak należy zwrócić uwagę na następujące kwestie: 

Powrót do w pełni „normalnego” funkcjonowania sprzed pandemii 

• Uczniowie nie będą już przypisani do poszczególnych grup, jednakże każda klasa będzie miała ustalony 

rozkład siedzeń. Planujemy wprowadzenie tego, ponieważ wszelkie ewentualne kwarantanny będą 

dotyczyły jedynie uczniów przebywających w najbliższej odległości od osoby z pozytywnym wynikiem 

COVID (tj. kolegów siedzących z przodu, z tyłu, po lewej lub prawej stronie od zarażonej osoby). 

• Nie będzie wymagana kontrola samopoczucia lub stosowanie zróżnicowanych harmonogramów 

dowozu/odbioru uczniów. 

• Nie będzie wymagane noszenie maseczek ochronnych przez w pełni zaszczepionych uczniów, nauczycieli 

i pracowników. Wytyczne dotyczące maseczek ochronnych dla osób nieszczepionych zostaną wydane na 

początku sierpnia. 

 

Protokoły bezpieczeństwa na rok szkolny 2021/2022 

• Chorzy uczniowie lub uczniowie z objawami podobnymi do COVID-19 MUSZĄ pozostawać w domu. 

• Będziemy stosować się do obowiązujących wytycznych lokalnego departamentu zdrowia dotyczących 

kwarantanny. 

• Sale lekcyjne i zajęcia będą organizowane tak, aby w pomieszczeniach, jeśli jest to możliwe, 

zachowywana była odległość 3 stóp pomiędzy poszczególnymi osobami. 

• Programy edukacji religijnej będą zachowywać codzienne procedury czyszczenia ławek i miejsc o dużym 

natężeniu ruchu. 



 

• Uczniowie i personel będą zachęcani do dezynfekcji rąk po przyjściu do klasy i podczas całego dnia 

pobytu w szkole, jako dobra praktyka przestrzegania zasad higieny osobistej oraz będą zachęcani do 

korzystania z butelek z wodą zamiast picia wody bezpośrednio z wodotrysków. 

 

Ponadto, dostarczenie dowodu szczepień będzie bardzo pomocne dla celów monitorowania kontaktów 

i zapewnienia, aby zaszczepieni uczniowie, jeśli będą narażeni, nie byli objęci wymogami kwarantanny. 

Uczniowie, których karty szczepień COVID-19 nie będą znajdowały się w aktach, a którzy zostaną uznani za 

osoby bliskiego kontaktu, zostaną natychmiast, do czasu dostarczenia dowodu szczepień, poddani 

kwarantannie. Dyrekcja szkoły przekaże więcej informacji na ten temat w najbliższych tygodniach. Informacje 

o szczepieniach będą objęte tajemnicą, tak jak jest to praktykowane w przypadku historii medycznej ucznia 

i wszystkich innych dokumentów znajdujących się w aktach uczniów.  

Oczekujemy, że ostateczne ustalenia dotyczące stosowania maseczek ochronnych dla osób nieszczepionych 

zostaną podjęte na początku sierpnia. W razie potrzeby, dokonamy w trakcie roku szkolnego ponownej 

ewaluacji niniejszych wytycznych, aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie naszych szkół. Nadal, w trosce 

o zdrowie wszystkich i konieczność pokonania wirusa COVID-19, będziemy zachęcać do szczepień 

pracowników, personel i uczniów powyżej 12 roku życia. 

 

Życzymy wszystkim bezpiecznego i spokojnego lata, 
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