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Dragi Părinți, Studenți, Familii și Colegi 

Vă scriu pentru a va informa cu privire la efortul nostru în planificarea activa de 

a  reduce  riscul de  coronavirus (COVID-19) în  școli și în  comunitatea noastră.  
 Suntem fericiți ca  zona noastră  continuă să fie la   „risc scăzut“ de  infecția cu  
coronavirus, și nu  există cazuri  confirmate  de coronavirus în Greenfield la  acest 
moment. Eforturile  noastre sunt de a fi pregatiti, si  pentru a menține  elevii și lucrătorii 
sănătoși.Districtul Școlilor Publice din Greenfield  a încheiat parteneriat cu  Consiliul 
local  al Sănătății, în colaborare cu  Departamentul de Stat a  Sănătății  din 
Massachusetts  și cu  Centrul de Control a  Bolilor Infecțioase   pentru a  va informa, 
cu  privire la prevenirea infecției în școli.  

Ca îndrumare coronavirus este similar ca răceala și  gripa. Prin menținerea acestor 
condiții mai jos  va puteți ajuta pe sine și familia dvs.  

 1. Apelați la medicul de familie dacă aveți febră,  tusa sau dificultăți de a respira.. 

 2. Persoană cu așa simptome să rămână acasă și  sa nu  sa se întoarcă la școală,  cu 
excepția  ca nu a avut febra timp de 24 de ore (fără  a nu folosi medicament pentru 
reducere ) timp de 24 ore.  

3. Spălați-vă mâinile cu apă și  săpun  cel puțin 20 de secunde.  
4.Acoperiti gura cand tusiti, Stranutati în ștergarele sau în  mânecă.  
5. Ocoliți să atingeți ochii, nasul și gura cu mâinile.  
 
Adaugator lucrătorii din școli (custodian) se ocupă regulat de  dezinfectarea   suprafețelor dure,   
suprafețe atinse, bai și clasa de sănătate  cu soluție aprobată pentru dezinfectare   EPA,   
săpun și apă pentru înlăturarea microbilor. În consultare cu  Consiliul  Sanatatii, Școlile Publice 
din Greenfield   revizeaza  cu studentii spalarea minilori prin diferite demonstrații pentru 
studenți. 

 Am inclus câteva resurse suplimentare care  ar putea fi de folos, asemenea disponibile 

pe  siteul nostru: https://www.gpsk12.org/gps-central/administration/mass-dept-
public-health-dph guidance-corona-virus.  Există  un scurt videoclip  cu privire la 
spălarea mâinilor,   multe familii au găsit de folos privind videoclipul.  
 

Vă mulțumim  din timp  pentru cooperare și sprijin.  
 

 


