
 

 

 

Goddard Public Schools Families. 

Effective 05/13/21 in all USD 265 facilities the new CDC guidelines are in place for those 16 and older 
(staff and students) who have been fully vaccinated. All other mitigation strategies remain in effect until 
May 28, 2021. 

From cdc.gov 

• Update that fully vaccinated people no longer need to wear a mask or physically distance in 
any setting, except where required by federal, state, local, tribal, or territorial laws, rules, and 
regulations, including local business and workplace guidance 

• Update that fully vaccinated people can refrain from testing following a known exposure unless 
they are residents or employees of a correctional or detention facility or a homeless shelter 

Have You Been Fully Vaccinated? 

In general, people are considered fully vaccinated: 

• 2 weeks after their second dose in a 2-dose series, such as the Pfizer or Moderna vaccines, or 
• 2 weeks after a single-dose vaccine, such as Johnson & Johnson’s Janssen vaccine 

Summary Information: 

1. This applies to all fully-vaccinated students and staff. No vaccine records need to be provided.  
2. This is only in USD 265 facilities, when we have events in another school or location - it is 

dependent on their approved protocols. It is our current understanding that Hartman Arena will 
continue with a full masking policy for the GHS and EHS graduations on Saturday, May 15, 
2021. 

3. Except for the masking change, all other mitigation strategies will stay in place until May 28, 
2021. 

Dane Baxa 
Director of Community Relations 
Goddard Public Schools, USD 265 

  



 

 

Familias de las Escuelas Públicas de Goddard. 

A partir del 13/05/21 en todas las instalaciones de USD 265, las nuevas pautas de los CDC están 
vigentes para los mayores de 16 años (personal y estudiantes) que hayan sido completamente vacunados. 
Todas las demás estrategias de mitigación permanecerán vigentes hasta el 28 de mayo de 2021. 

De cdc.gov 

• Actualizar que las personas completamente vacunadas ya no necesitan usar una máscara o 
distanciarse físicamente en ningún entorno, excepto cuando lo exijan las leyes, reglas y 
regulaciones federales, estatales, locales, tribales o territoriales, incluida la orientación comercial 
y laboral local 

• Actualización de que las personas completamente vacunadas pueden abstenerse de realizar 
pruebas después de una exposición conocida, a menos que sean residentes o empleados de un 
centro correccional o de detención o un refugio para personas sin hogar. 

¿Ha sido vacunado por completo? 

En general, las personas se consideran completamente vacunadas: 

• 2 semanas después de su segunda dosis en una serie de 2 dosis, como las vacunas Pfizer o 
Moderna, o 

• 2 semanas después de una vacuna de dosis única, como la vacuna Janssen de Johnson & Johnson 

Informacion de sumario: 

1. Esto se aplica a todos los estudiantes y personal completamente vacunados. No es 
necesario proporcionar registros de vacunas. 

2. Esto es solo en instalaciones de USD 265, cuando tenemos eventos en otra escuela o 
lugar, depende de sus protocolos aprobados. Tenemos entendido que Hartman Arena 
continuará con una política de enmascaramiento completo para las graduaciones de GHS 
y EHS el sábado 15 de mayo de 2021. 

3. Excepto por el cambio de enmascaramiento, todas las demás estrategias de mitigación 
permanecerán vigentes hasta el 28 de mayo de 2021. 

Dane Baxa 
Director de Relaciones Comunitarias 
Escuelas Públicas de Goddard, USD 265 

  



 

 

Gia đình Trường Công lập Goddard. 

Có hiệu lực từ ngày 13/5/21 tại tất cả các cơ sở trị giá 265 USD, hướng dẫn mới của CDC được áp dụng 
cho những người từ 16 tuổi trở lên (nhân viên và học sinh) đã được tiêm chủng đầy đủ. Tất cả các chiến 
lược giảm thiểu khác vẫn có hiệu lực cho đến ngày 28 tháng 5 năm 2021. 

Từ cdc.gov 

• Cập nhật rằng những người được tiêm chủng đầy đủ không còn cần phải đeo khẩu trang hoặc giữ 
khoảng cách vật lý trong bất kỳ môi trường nào, ngoại trừ trường hợp được yêu cầu bởi luật, quy tắc và 
quy định của bộ lạc hoặc lãnh thổ, bao gồm hướng dẫn kinh doanh và nơi làm việc của địa phương 

• Cập nhật rằng những người được tiêm chủng đầy đủ có thể không thử nghiệm sau khi đã biết phơi 
nhiễm trừ khi họ là cư dân hoặc nhân viên của cơ sở cải huấn hoặc giam giữ hoặc nơi tạm trú cho người 
vô gia cư 

Bạn đã được chủng ngừa đầy đủ chưa? 

Nói chung, mọi người được coi là tiêm chủng đầy đủ: 

• 2 tuần sau liều thứ hai của họ trong một loạt 2 liều, chẳng hạn như vắc xin Pfizer hoặc Moderna, 
hoặc 

• 2 tuần sau khi tiêm vắc xin một liều, chẳng hạn như vắc xin Johnson & Johnson’s Janssen 

Thông tin tóm tắt: 

1. Điều này áp dụng cho tất cả học sinh và nhân viên đã được tiêm chủng đầy đủ. 
Không cần cung cấp hồ sơ vắc xin. 

2. Điều này chỉ có trong các cơ sở 265 USD, khi chúng tôi tổ chức các sự kiện ở một 
trường học hoặc địa điểm khác - điều này phụ thuộc vào các giao thức đã được 
phê duyệt của họ. Theo hiểu biết hiện tại của chúng tôi, Hartman Arena sẽ tiếp tục 
với chính sách che mặt đầy đủ cho các kỳ thi tốt nghiệp GHS và EHS vào Thứ 
Bảy, ngày 15 tháng 5 năm 2021. 

3. Ngoại trừ thay đổi về mặt nạ, tất cả các chiến lược giảm thiểu khác sẽ được duy 
trì cho đến ngày 28 tháng 5 năm 2021. 

Dane Baxa 
Giám đốc quan hệ cộng đồng 
Trường công lập Goddard, 265 USD 


