
 

 

Goddard Public Schools Families, 

Thank you for your support throughout the first semester of the 2020-2021 school year. During Winter Break, 
Goddard Public Schools will not be in session the week of December 21 – 25 and December 28 – January 
1.  Class will resume for all students on Monday, January 4, 2021.  We want to remind you that the 2020-2021 
school year calendar was updated on Dec. 14, 2020, and that students will not attend school on January 18, 
February 15, and April 2, 2021, as these are now professional development days for staff.  You can find the 
updated 20-21 school calendar HERE.  

• Sedgwick County residents exposed to COVID-19-positive people may quarantine for a shortened 
length of time, following CDC and KDHE guidelines. Previously, “close contacts” and travelers had to 
quarantine and monitor symptoms for 14 days before they could leave their home and return to in-
person work. The new guidance applies to people who are close contacts or who have traveled and who 
do not have COVID-19 symptoms. This guidance does not apply to people who have tested positive. 

o 7-Day Quarantine – no symptoms and with testing 
(English, Spanish, and Vietnamese Graphics) 
 After exposure, monitor yourself for symptoms daily for 14 full days. Infection can still 

develop through day 14. 
 If you have no symptoms by Day 6, get a PCR test using a nasopharyngeal (nose) swab or 

a saliva sample. 
 Antigen and antibody tests are NOT allowed for this purpose. 
 If the test is negative, and you remain symptom-free, you can leave in-home quarantine 

after seven full days, which is on Day 8.  

o 10-Day Quarantine – no symptoms and no testing (English, Spanish, and Vietnamese Graphics) 
 After exposure, monitor yourself for symptoms daily for 14 full days. Infection can still 

develop through day 14. 
 If you have no symptoms during the 10 days, you can be released from quarantine 

without a test on Day 11. 
 People who develop symptoms or who wish to be tested while in quarantine can view 

the testing locator website to find a testing location near you. Call the Health 
Department at (316) 660-1022 for no-cost PCR testing. 

 The Health Department recommends that all close contacts test for COVID-19 at day six 
or seven of quarantine to ensure viral load is high enough to detect the virus. 

 If a resident tests positive for COVID-19, the resident can spread coronavirus and should 
remain at home in isolation for 10 days from the day symptoms started or 72 hours 
after symptoms stop, whichever is longer (minimum of 10 days). 

 You are a "close contact" if any of the following situations happened while you spent 
time with a person with COVID-19, even if they didn't have symptoms: 

o Were within 6 feet of the person for 10 consecutive minutes or more 

https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/236/20-21_calendar-updated_pd_days_12162020.pdf
https://www.sedgwickcounty.org/media/58210/covid-19-7-day.pdf
https://www.sedgwickcounty.org/media/58209/covid-19-7-day-spanish.pdf
https://www.sedgwickcounty.org/media/58215/covid-19-7-day-vietnamese.pdf
https://www.sedgwickcounty.org/media/58212/covid-19-10-day.pdf
https://www.sedgwickcounty.org/media/58211/covid-19-10-day-spanish.pdf
https://www.sedgwickcounty.org/media/58216/covid-19-10-day-vietnamese.pdf
https://sedgwickcounty.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=0b0ee46ff54344d3a8fe77f792692df3


 

 

o Had contact with the person's respiratory secretions (for example, coughed or 
sneezed on; kissed; contact with a dirty tissue; shared a drinking glass, food, 
towels, or other personal items). 

o Live with the person or stayed overnight for at least one night in a house with 
the person. 

o Please CLICK HERE for the complete Sedgwick County Health Department Covid-
19 Testing page 

Quarantine Guidelines for Household Contacts  

• Individual Lives in the Same House as Person who Tested Positive for Covid-19 
o If a student or staff member is a household contact of a confirmed positive case, they must 

remain at home along with the positive person for their isolation period (exposure is considered 
ongoing) and then self-monitors for symptoms for a full 14 days after the positive person ends 
isolation, for a total of 24 days 

• 7-Day Quarantine After Positive Person is Out of Isolation – Household Contact Has NO Symptoms and 
Seeks Covid-19 Test 

o As a household contact, you must remain at home with the positive person for their isolation of 
10 days or be symptom free for 72 hours, whichever is longer. If you have no symptoms by day 
16, get a PCR Covid-19 test. If test is negative and you remain symptom free, you can be 
released on day 18. Continue to monitor for symptoms through day 24. 

• 10 Day Quarantine After Positive Person is Out of Isolation. Household Contact has NO symptoms and 
Does NOT Get Tested. 

o If you choose not to test or have not tested by day 17 of your isolation period as a household 
contact, you will continue to monitor for symptoms for 24 full days. You may be released on day 
21 if you have remained symptom free. 

• If a Household Contact Experiences Symptoms or Tests Positive… 
o They should be advised to contact their healthcare provider or SCHD 316-660-1022 for testing. If 

they test positive, refer to confirmed case of Covid-19 guidelines. 

To assist the District in keeping school open, families are asked to communicate with their school nurse anytime 
their child experiences a change in their health condition.  

If your child starts experiencing Covid-19 symptoms, contracts Covid-19, traveled to or been exposed to a self-
quarantine identified location or event, or is identified as a close contact of a positive Covid-19 case at any time 
during Winter Break, we would ask that you: 

1. Please email your child’s school nurse and provide any details that would impact your child’s ability to 
return to school on January 4, 2021.   

https://www.sedgwickcounty.org/covid-19/testing-information/#positive
https://www.sedgwickcounty.org/covid-19/illness-symptoms/
https://www.coronavirus.kdheks.gov/175/Travel-Exposure-Related-Isolation-Quaran
https://www.coronavirus.kdheks.gov/175/Travel-Exposure-Related-Isolation-Quaran


 

 

2. If your child is required to quarantine, per the Sedgwick County Health Department or a doctor’s order, 
please do not send them to school on Monday, January 4, 2021.  

3. On January 4, 2021, school nurses will reach out to families who have contacted them to discuss a 
return date to school.  

4. Please do not send your child to school on January 4, 2021. 

Should you need to provide the school with information about your child’s health, please contact your school 
nurse. 

As it is our goal to keep schools open for students, we ask you to continue to follow these recommendations 
from the Sedgwick County Health Department:  

• Wear a mask while interacting with others. 
• Maintain a minimum of 6’ of distance when interacting with others. 
• If you are unable to maintain 6’, please limit your interactions to less than 10 minutes. 
• Wash your hands frequently with soap and water. 
• Be aware of the symptoms of COVID-19, and monitor your own health.   

Thank you again for partnering with us to keep our school community safe and help educate all students for 
lifelong success. We hope everyone has a relaxing and enjoyable Winter Break. 

  

https://www.sedgwickcounty.org/covid-19/illness-symptoms/


 

 

Familias de las Escuelas Públicas de Goddard, 

Gracias por su apoyo durante el primer semestre del año escolar 2020-2021. Durante las vacaciones de invierno, 
las Escuelas Públicas de Goddard no estarán en sesión la semana del 21 al 25 de diciembre y del 28 de diciembre 
al 1 de enero. La clase se reanudará para todos los estudiantes el lunes 4 de enero de 2021. Queremos 
recordarles que el 2020-2021 El calendario del año escolar se actualizó el 14 de diciembre de 2020 y los 
estudiantes no asistirán a la escuela el 18 de enero, el 15 de febrero y el 2 de abril de 2021, ya que ahora son 
días de desarrollo profesional para el personal. Puede encontrar el calendario escolar actualizado 20-21 AQUÍ. 

• Los residentes del condado de Sedgwick expuestos a personas positivas a COVID-19 pueden ponerse en 
cuarentena por un período de tiempo más corto, siguiendo las pautas de los CDC y KDHE. Anteriormente, los 
"contactos cercanos" y los viajeros tenían que poner en cuarentena y monitorear los síntomas durante 14 días 
antes de que pudieran salir de su hogar y regresar al trabajo en persona. La nueva guía se aplica a personas que 
son contactos cercanos o que han viajado y que no tienen síntomas de COVID-19. Esta guía no se aplica a las 
personas que dieron positivo en la prueba. 

o Cuarentena de 7 días: sin síntomas y con pruebas (gráficos en inglés, español y vietnamita) 

 Después de la exposición, controle los síntomas diariamente durante 14 días completos. La infección aún 
puede desarrollarse hasta el día 14. 

 Si no tiene síntomas para el día 6, hágase una prueba de PCR con un hisopo nasofaríngeo (nariz) o una muestra 
de saliva. 

 Las pruebas de antígenos y anticuerpos NO están permitidas para este propósito. 

 Si la prueba es negativa y no tiene síntomas, puede dejar la cuarentena domiciliaria después de siete días 
completos, que es el día 8. 

o Cuarentena de 10 días: sin síntomas y sin pruebas (gráficos en inglés, español y vietnamita) 

 Después de la exposición, controle los síntomas diariamente durante 14 días completos. La infección aún 
puede desarrollarse hasta el día 14. 

 Si no tiene síntomas durante los 10 días, puede salir de la cuarentena sin una prueba el día 11. 

 Las personas que desarrollen síntomas o que deseen hacerse la prueba mientras están en cuarentena pueden 
ver el sitio web del localizador de pruebas para encontrar un lugar de prueba cerca de usted. Llame al 
Departamento de Salud al (316) 660-1022 para pruebas de PCR sin costo. 



 

 

 El Departamento de Salud recomienda que todos los contactos cercanos realicen pruebas de COVID-19 el día 
seis o siete de la cuarentena para garantizar que la carga viral sea lo suficientemente alta como para detectar el 
virus. 

 Si un residente da positivo en la prueba de COVID-19, el residente puede transmitir el coronavirus y debe 
permanecer en casa aislado durante 10 días desde el día en que comenzaron los síntomas o 72 horas después de 
que desaparezcan los síntomas, lo que sea más largo (mínimo de 10 días). 

 Usted es un "contacto cercano" si alguna de las siguientes situaciones sucedió mientras pasaba tiempo con 
una persona con COVID-19, incluso si no tenía síntomas: 

o Estuvieron a 6 pies de la persona durante 10 minutos consecutivos o más 

o Tuvo contacto con las secreciones respiratorias de la persona (por ejemplo, tosió o estornudó; besó; contacto 
con un pañuelo de papel sucio; compartió un vaso, comida, toallas u otros artículos personales). 

o Vivir con la persona o pasar la noche durante al menos una noche en una casa con la persona. 

o HAGA CLIC AQUÍ para ver la página completa de pruebas Covid-19 del Departamento de Salud del Condado de 
Sedgwick 

Contacto del hogar 

• La persona vive en la misma casa que la persona que dio positivo en la prueba de Covid-19 

o Si un estudiante o miembro del personal es un contacto familiar de un caso positivo confirmado, debe 
permanecer en casa junto con la persona positiva durante su período de aislamiento (la exposición se considera 
continua) y luego se autocontrola para detectar síntomas durante 14 días completos después la persona positiva 
termina el aislamiento, por un total de 24 días 

• Cuarentena de 7 días después de que la persona positiva está fuera del aislamiento: el contacto en el hogar 
NO tiene síntomas y busca la prueba Covid-19 

o Como contacto del hogar, debe permanecer en casa con la persona positiva durante su aislamiento de 10 días 
o estar libre de síntomas durante 72 horas, lo que sea más largo. Si no tiene síntomas para el día 16, hágase una 
prueba de PCR Covid-19. Si la prueba es negativa y no presenta síntomas, puede ser dado de alta el día 18. 
Continúe monitoreando los síntomas hasta el día 24. 

• Cuarentena de 10 días después de que la persona positiva está fuera de aislamiento. El contacto doméstico NO 
presenta síntomas y NO se hace la prueba. 



 

 

o Si elige no realizar la prueba o no la ha realizado antes del día 17 de su período de aislamiento como contacto 
en el hogar, continuará monitoreando los síntomas durante 24 días completos. Puede ser dado de alta el día 21 
si no ha tenido síntomas. 

• Si un contacto en el hogar experimenta síntomas o da un resultado positivo ... 

o Se les debe recomendar que se comuniquen con su proveedor de atención médica o con el SCHD 316-660-
1022 para realizar la prueba. Si dan positivo, consulte el caso confirmado de las pautas de Covid-19. 

Para ayudar al Distrito a mantener la escuela abierta, se les pide a las familias que se comuniquen con la 
enfermera de la escuela cada vez que su hijo experimente un cambio en su estado de salud. 

Si su hijo comienza a experimentar síntomas de Covid-19, contrae Covid-19, viajó o estuvo expuesto a un lugar o 
evento identificado en cuarentena, o se identifica como un contacto cercano de un caso positivo de Covid-19 en 
cualquier momento durante las vacaciones de invierno , te pedimos que: 

1. Envíe un correo electrónico a la enfermera de la escuela de su hijo y proporcione cualquier detalle que pueda 
afectar la capacidad de su hijo para regresar a la escuela el 4 de enero de 2021. 

2. Si su hijo debe estar en cuarentena, según el Departamento de Salud del Condado de Sedgwick o una orden 
médica, no lo envíe a la escuela el lunes 4 de enero de 2021. 

3. El 4 de enero de 2021, las enfermeras de la escuela se comunicarán con las familias que las hayan contactado 
para discutir la fecha de regreso a la escuela. 

4. No envíe a su hijo a la escuela el 4 de enero de 2021. 

Si necesita proporcionar a la escuela información sobre la salud de su hijo, comuníquese con la enfermera de la 
escuela. 

Como nuestro objetivo es mantener las escuelas abiertas para los estudiantes, le pedimos que continúe 
siguiendo estas recomendaciones del Departamento de Salud del Condado de Sedgwick: 

• Use una máscara mientras interactúa con otros. 

• Mantenga un mínimo de 6 pies de distancia cuando interactúe con otros. 

• Si no puede mantener los 6 ', limite sus interacciones a menos de 10 minutos. 

• Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. 



 

 

• Sea consciente de los síntomas del COVID-19 y controle su propia salud. 

Gracias nuevamente por asociarse con nosotros para mantener segura a nuestra comunidad escolar y ayudar a 
educar a todos los estudiantes para el éxito de por vida. Esperamos que todos tengan unas vacaciones de 
invierno relajantes y agradables. 

In an effort to support our culturally and linguistically diverse population, the above or attached information 
has been translated using Google Translate. As with any machine translation, the conversion is not context-
sensitive and may not fully convert text into its intended meaning. Goddard Public Schools cannot guarantee 
the accuracy of the converted text nor are we liable for any resulting issues. Graphics with text, PDF files and 
special applications may not be translated. 

  



 

 

Gia đình Trường Công lập Goddard, 

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn trong suốt học kỳ I năm học 2020-2021. Trong Thời gian Nghỉ Đông, Trường Công 
lập Goddard sẽ không học trong tuần từ ngày 21 - 25 tháng 12 và 28 tháng 12 - ngày 1 tháng 1. Lớp học sẽ tiếp 
tục cho tất cả học sinh vào Thứ Hai, ngày 4 tháng 1 năm 2021. Chúng tôi muốn nhắc bạn rằng năm 2020-2021 
lịch năm học được cập nhật vào ngày 14 tháng 12 năm 2020 và học sinh sẽ không đi học vào các ngày 18 tháng 
1, 15 tháng 2 và 2 tháng 4 năm 2021, vì đây là những ngày phát triển nghề nghiệp cho nhân viên. Bạn có thể xem 
lịch học ngày 20-21 cập nhật TẠI ĐÂY. 

• Cư dân Quận Sedgwick tiếp xúc với những người dương tính với COVID-19 có thể cách ly trong một thời gian 
ngắn, tuân theo các hướng dẫn của CDC và KDHE. Trước đây, “những người tiếp xúc gần gũi” và khách du lịch 
phải cách ly và theo dõi các triệu chứng trong 14 ngày trước khi họ có thể rời khỏi nhà và trở lại công việc trực 
tiếp. Hướng dẫn mới áp dụng cho những người tiếp xúc gần gũi hoặc đã đi du lịch và những người không có các 
triệu chứng COVID-19. Hướng dẫn này không áp dụng cho những người có kết quả xét nghiệm dương tính. 

o Cách ly 7 ngày - không có triệu chứng và có kiểm tra (Đồ họa tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt) 

 Sau khi phơi nhiễm, hãy tự theo dõi các triệu chứng hàng ngày trong vòng 14 ngày. Nhiễm trùng vẫn có thể 
phát triển cho đến ngày thứ 14. 

 Nếu bạn không có triệu chứng nào trước Ngày thứ 6, hãy làm xét nghiệm PCR bằng tăm bông mũi họng (mũi) 
hoặc mẫu nước bọt. 

 KHÔNG cho phép các xét nghiệm kháng nguyên và kháng thể cho mục đích này. 

 Nếu kết quả xét nghiệm âm tính, và bạn vẫn không có triệu chứng, bạn có thể cách ly tại nhà sau bảy ngày đầy 
đủ, tức là vào Ngày 8. 

o Cách ly 10 ngày - không có triệu chứng và không cần xét nghiệm (Đồ họa tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng 
Việt) 

 Sau khi phơi nhiễm, hãy tự theo dõi các triệu chứng hàng ngày trong vòng 14 ngày. Nhiễm trùng vẫn có thể 
phát triển cho đến ngày thứ 14. 

 Nếu bạn không có triệu chứng trong vòng 10 ngày, bạn có thể được đưa ra khỏi vùng cách ly mà không cần xét 
nghiệm vào Ngày 11. 

 Những người phát triển các triệu chứng hoặc những người muốn được xét nghiệm trong khi cách ly có thể 
xem trang web của bộ định vị xét nghiệm để tìm địa điểm xét nghiệm gần bạn. Gọi cho Bộ Y tế theo số (316) 
660-1022 để được xét nghiệm PCR miễn phí. 



 

 

 Bộ Y tế khuyến cáo rằng tất cả những người tiếp xúc gần xét nghiệm COVID-19 vào ngày thứ sáu hoặc bảy của 
thời kỳ cách ly để đảm bảo tải lượng vi rút đủ cao để phát hiện vi rút. 

 Nếu một cư dân xét nghiệm dương tính với COVID-19, cư dân đó có thể lây lan coronavirus và nên ở nhà cách 
ly trong 10 ngày kể từ ngày các triệu chứng bắt đầu hoặc 72 giờ sau khi các triệu chứng chấm dứt, tùy thời gian 
nào lâu hơn (tối thiểu là 10 ngày). 

 Bạn là "người tiếp xúc gần gũi" nếu bất kỳ tình huống nào sau đây xảy ra khi bạn ở với một người mắc COVID-
19, ngay cả khi họ không có các triệu chứng: 

o Ở cách người đó trong vòng 10 phút liên tục hoặc hơn 

o Tiếp xúc với dịch tiết đường hô hấp của người đó (ví dụ, ho hoặc hắt hơi; hôn; tiếp xúc với khăn giấy bẩn; dùng 
chung ly uống nước, thức ăn, khăn tắm hoặc các vật dụng cá nhân khác). 

o Sống với người đó hoặc qua đêm ít nhất một đêm trong nhà với người đó. 

o Vui lòng BẤM VÀO ĐÂY để xem toàn bộ trang Thử nghiệm Covid-19 của Sở Y tế Quận Sedgwick 

Nguyên tắc Kiểm dịch cho các Liên hệ Hộ gia đình 

• Cá nhân sống trong cùng một ngôi nhà với người có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 

o Nếu một học sinh hoặc nhân viên là người tiếp xúc trong nhà của một trường hợp dương tính đã được xác 
nhận, họ phải ở nhà cùng với người dương tính trong thời gian cách ly (tiếp xúc được coi là tiếp tục) và sau đó tự 
theo dõi các triệu chứng trong 14 ngày sau người tích cực chấm dứt sự cô lập, tổng cộng là 24 ngày 

• Cách ly 7 ngày sau khi người dương tính không bị cách ly - Người tiếp xúc trong gia đình KHÔNG có triệu chứng 
và tìm kiếm xét nghiệm Covid-19 

o Là người tiếp xúc trong gia đình, bạn phải ở nhà với người dương tính trong vòng 10 ngày hoặc không có triệu 
chứng trong 72 giờ, tùy theo thời gian nào lâu hơn. Nếu bạn không có triệu chứng vào ngày 16, hãy làm xét 
nghiệm PCR Covid-19. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính và bạn vẫn không có triệu chứng, bạn có thể được thả 
vào ngày 18. Tiếp tục theo dõi các triệu chứng cho đến ngày 24. 

• Cách ly 10 Ngày Sau khi Người Tích cực Ra khỏi Cách ly. Tiếp xúc trong gia đình KHÔNG có triệu chứng và 
KHÔNG được xét nghiệm. 



 

 

o Nếu bạn chọn không xét nghiệm hoặc chưa xét nghiệm trước ngày 17 của thời gian cách ly với tư cách là người 
tiếp xúc trong nhà, bạn sẽ tiếp tục theo dõi các triệu chứng trong 24 ngày đầy đủ. Bạn có thể được thả vào ngày 
21 nếu bạn vẫn không có triệu chứng. 

• Nếu một người tiếp xúc trong gia đình có các triệu chứng hoặc xét nghiệm dương tính… 

o Họ nên liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ hoặc SCHD 316-660-1022 để xét nghiệm. 
Nếu họ cho kết quả dương tính, hãy tham khảo trường hợp đã được xác nhận của hướng dẫn Covid-19. 

Để hỗ trợ Học khu giữ cho trường học mở cửa, các gia đình được yêu cầu liên lạc với y tá trường học của họ bất 
cứ khi nào con họ trải qua sự thay đổi về tình trạng sức khỏe của chúng. 

Nếu con bạn bắt đầu gặp các triệu chứng Covid-19, mắc bệnh Covid-19, đi đến hoặc tiếp xúc với một địa điểm 
hoặc sự kiện được xác định tự cách ly hoặc được xác định là tiếp xúc gần với một trường hợp dương tính với 
Covid-19 bất kỳ lúc nào trong Kỳ nghỉ Đông , chúng tôi sẽ yêu cầu bạn: 

1. Vui lòng gửi email cho y tá trường học của con bạn và cung cấp bất kỳ chi tiết nào có thể ảnh hưởng đến khả 
năng đi học lại của con bạn vào ngày 4 tháng 1 năm 2021. 

2. Nếu con bạn được yêu cầu cách ly, theo Sở Y tế Quận Sedgwick hoặc theo lệnh của bác sĩ, vui lòng không đưa 
con đến trường vào Thứ Hai, ngày 4 tháng 1 năm 2021. 

3. Vào ngày 4 tháng 1 năm 2021, y tá của trường sẽ liên hệ với các gia đình đã liên hệ với các em để thảo luận về 
ngày trở lại trường. 

4. Vui lòng không cho con đi học vào ngày 4/1/2021. 

Nếu bạn cần cung cấp cho nhà trường thông tin về sức khỏe của con bạn, vui lòng liên hệ với y tá của trường. 

Vì mục tiêu của chúng tôi là giữ cho các trường học mở cửa cho học sinh, chúng tôi yêu cầu bạn tiếp tục tuân 
theo các khuyến nghị sau từ Sở Y tế Quận Sedgwick: 

• Đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người khác. 

• Duy trì khoảng cách tối thiểu là 6 ’khi tương tác với người khác. 

• Nếu bạn không thể duy trì 6 ’, vui lòng giới hạn các tương tác của bạn dưới 10 phút. 

• Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước. 



 

 

• Nhận biết các triệu chứng của COVID-19, và theo dõi sức khỏe của chính bạn. 

Một lần nữa, cảm ơn bạn đã hợp tác với chúng tôi để giữ cho cộng đồng trường học của chúng tôi an toàn và 
giúp giáo dục tất cả học sinh thành công suốt đời. Chúng tôi hy vọng mọi người có một Kỳ nghỉ Đông thư giãn và 
thú vị. 

In an effort to support our culturally and linguistically diverse population, the above or attached information 
has been translated using Google Translate. As with any machine translation, the conversion is not context-
sensitive and may not fully convert text into its intended meaning. Goddard Public Schools cannot guarantee 
the accuracy of the converted text nor are we liable for any resulting issues. Graphics with text, PDF files and 
special applications may not be translated. 

 


