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1. Bagaimana LEA, dalam melaksanakan latihan terbaik, membantu pencegahan dan
prosedur mitigasi yang dapat dilakukan dengan panduan terbaru dari CDC untuk
pembukaan gedung dan fasilitas sekolah dengan terus menerus dan aman untuk dibuka
kembali dan murid dapat belajar di gedung?

Sesuai dengan panduan CDC 9 Juli 2021 mengenai operasi sekolah, Sekolah FACTS akan
buka 100% belajar di gedung sekolah untuk tahun ajaran 2021-2022 ini. Panduan nota bahwa
“karena pentingnya belajar di gedung sekolah, di sekolah - sekolah yang tidak semua orang
menerima vaksinasi harus melakukan jaga jarak terus selagi dalam struktur sekolah (tambahan
dari memakai masker dan strategi pencegahan lainnya), tetapi tidak harus mengecualikan
murid dari belajar di dalam gedung untuk melakukan jaga jarak yang dianjurkan.

Sekolah FACT akan melaksanakan strategi pencegahan berlapis. Sekolah FACT akan terus
memonitor dan mengevaluasi keadaan COVID selama sekolah berlangsung dan kemungkinan
akan memodifikasi untuk pencegahan kita dan latihan mitigasi berdasarkan kondisi dan
panduan dari otoritas kesehatan local.

Jaga jarak: Fasilitas sekolah FACT dan jumlah murid tidak dapat mengakomodasi minimum
penjagaan jarak yang diharuskan. Tetapi sekolah FACT akan mengambil langkah-langkah
seperti berikut:

● Menganti meja murid dengan meja individu di hampir seluruh kelas dan menempatkan
meja tersebut dengan jarak yang diperbolehkan di dalam kelas tersebut.

○ Menghapus perabotan dan peralatan untuk memaksimalkan ruangan untuk
penjaga jarak.

○ Melebarkan ruang kelas
● Menciptakan paling sedikit enam kaki jarak antara meja murid dan guru
● Memasang stasiun cuci tangan tambahan dan menutup beberapa wastafel cuci tangan

dan WC.
● Memindahkan loker loker untuk menciptakan ruangan tambahan di koridor untuk anak

SMP.
● Menempatkan stiker jaga jarak di seluruh koridor sekolah
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Kohorting:

● Sekolah FACT telah menunda paduan suara dan program pilihan lainnya seperti
ensemble untuk tahun ajaran ini karena program tersebut mengumpulkan murid dari
beberapa kelas.

● Makan pagi dan siang akan disajikan didalam kelas; kantin sekolah tidak akan
digunakan untuk menyajikan makanan.

● Jam istirahat akan diberikan instruksi struktur untuk mengurangi pencampuran murid
dari kelas lain.

● Penggunaan WC saat pelajaran akan diberi jadwal untuk menghindari kepadatan dalam
koridor sekolah

● Assembly lebih dari satu kelas akan ditiadakan
● Kunjungan artis atau tamu lain harus menunjukan bahwa mereka telah divaksinasi bila

ingin berkunjung dan mengajar di dalam sekolah FACTS
● Pengunjung yang tidak penting tidak akan diperbolehkan masuk ke sekolah FACTS

Masker:

Karena sekolah FACTS adalah sekolah TK - kelas 8 dan vaksinasi belum diperbolehkan untuk
anak dibawah umur 12 tahun dan kasus Varian baru telah menyebar, sekolah FACT akan
mengharuskan untuk seluruh murid dan karyawan harus memakai masker saat berada di
sekolah.:

● Setiap saat didalam gedung dengan pengecualian saat melepaskan masker untuk
makan dan minum.

○ Akan ada daerah tertentu di dalam kelas untuk melepaskan masker dan berjarak
enam kaki dari murid lain dan karyawan.

● Setiap saat didalam bus sekolah.
● Di Luar gedung saat jarak fisik tidak bisa dipastikan

○ Saat jam istirahat, permainan tidak berstruktur, dan jalan jalan/ perjalanan keluar,
masker harus selalu digunakan

○ Saat jam istirahat dengan aktivitas berstruktur dimana jaga jarak bisa dilakukan,
masker bisa dilepas dengan kebijaksanaan dari guru. Contoh waktu masker
boleh dilepas:

■ Waktu makan snack dan karyawan berjarak tiga kaki
■ Istirahat Masker dengan murid berjaga jarak  dan karyawan berjarak tiga

kaki
■ Membaca atau aktivitas sunyi dengan murid dan karyawan berjarak tiga

kaki
■ Aktivitas bergerak dengan struktur dimana murid dan karyawan berjarak

tiga kaki

Tinggal dirumah saat sakit:

Penyaringan Murid dan karyawan: Orang tua (atas nama murid) dan karyawan harus
menandatangani formulir perjanjian panduan harian untuk mengecek gejala harian sebelum

Page 2 of 11



datang kesekolah dan tinggal di rumah (atau tinggalkan anak dirumah) Bila mereka merasakan
gejala COVID-19 atau mereka berdekatan dengan orang yang didiagnosa mempunyai
COVID-19. Orang tua murid (atas nama murid) dan karyawan harus melakukan pengecekan
mandiri setiap hari sebelum datang ke sekolahan. Orang tua murid akan menuliskan di kartu
screening untuk setiap anak di tali lanyard mereka; setiap pagi murid disekolah, guru mereka
akan mengecek dan memastikan bahwa pengecekan mandiri dilakukan. Bila murid tidak
melakukan pengecekan mandiri mereka akan dikirim ke kantor suster sekolah; sebelum
bergabung dengan kelas mereka, mereka harus diambil temperaturnya dan suster sekolah
akan menyelesaikan pertanyaan pengecekan mandiri dengan orang tua/ wali murid melalui
telepon. Bila orang tua (atas nama anak) atau karyawan menjawab iya pada pertanyaan di tali
lanyard, mereka tidak harus masuk ke gedung sekolah. Karyawan juga menggunakan sistem
pengecekan mandiri dengan tali lanyard yang sama; dengan ini akan memberikan pengajaran
kepada murid bahwa seluruh karyawan harus bertanggung jawab dan sangat penting untuk
keselamatan kita semua. Bila komunitas di Philadelphia meningkat, Sekolah  FACTS
kemungkinan akan diperintahkan dari Departemen kesehatan di Philadelphia untuk mengganti
cara pengecekan mandiri.

Rencana bila ada penyakit di sekolah:

Sekolah FACT mempunyai suster tambahan yang bisa membantu dengan kantor suster
sekolah; mengecek murid untuk pengecekan mandiri dan menghubungi keluarga murid;
membantu dengan pelacakan kontak, pembukuan, dan PDPH dan komunikasi kepada
keluarga murid bila ada kasus yang kemungkinan kasus positif; dan suster kedua akan
memastikan bahwa sekolah akan selalu ada suster bila salah satu mereka tidak masuk.

Sekolah FACT telah menempatkan kantor suster sebagai tempat isolasi bagi orang yang
mengalami gejala COVID-19. Di Dalam kantor suster, ruangan isolasi akan diberi jarak enam
kaki dari satu dengan lainnya. Penyekat ruangan akan diberikan bagi mereka yang sakit.
Orang yang masuk ke kantor suster sekolah harus menggunakan masker dan memakai hand
sanitizer. Karyawan yang mempunyai gejala akan segera dipulangkan. Bila mereka harus
dijemput maka mereka harus menunggu di ruang isolasi. Bila murid mendapatkan gejala,
mereka akan menunggu di ruang isolasi juga. Karyawan yang menunggu di ruang isolasi
harus memakai masker rumah sakit.

Dalam kasus yang pasti untuk COVID-19: Orang tua (atas nama anak) harus segera
menghubungi kepala sekolah dan karyawan harus menghubungi Executive Director bila
mereka didiagnosis dengan Covid-19. Kepala sekolah dan ED akan membagikan informasi
satu dengan yang lain dan suster sekolah bisa menindak lanjuti ke Departemen Kesehatan
Philadelphia dan menunggu perintah lanjut dari mereka.Sekolah FACT akan mengikuti
perintah Departemen Kesehatan Philadelphia dalam menentukan untuk setiap individu bila
harus karantina mandiri selama 14 hari sebelum kembali ke gedung sekolah.

Saat kembali ke sekolah, individu yang terjangkit harus lapor ke suster sekolah untuk di cek
ulang memastikan bahwa anak sudah bisa kembali.

Training dan komunikasi: Komunikasi mengenai persyaratan untuk pengecekan mandiri dan
tinggal dirumah bila sakit akan dibicarakan di bulan Agustus untuk orang tua dan karyawan,
sebelum kembali ke gedung sekolah. Komunikasi akan kirim dalam bentuk formulir termasuk
email, surat, sms, dan live training secara jauh dengan orang tua dan karyawan. Sekolah
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FACT akan menggunakan multi bahasa( Mandarin, kanton, Spanyol, Indonesia) dan kontrak
service bahasa untuk (Bahasa Arab dan bahasa lainnya) untuk meraih seluruh keluarga.
Karyawan akan mulai bekerja dua minggu sebelum sekolah dibuka untuk murid. Extra
seminggu telah ditambahkan untuk professional development karyawan untuk memberikan
training  dalam peraturan baru, prosedur baru dan protokol baru yang diharuskan oleh
perencana pandemic. Karyawan mempunyai kesempatan untuk berkolaborasi cara
mengoperasikan peraturan dan prosedur baru.

Etika Cuci tangan dan Pernapasan:

Guru akan mengajarkan, menguatkan dan melatih tangan higinis, etiket batuk, dan berjaga
jarak dengan para murid setiap harinya.

Murid dan karyawan akan mencuci tangan: saat masuk dan keluar gedung sekolah, sebelum
makan, setelah jam bermain usai atau aktivitas lapangan lainnya, setelah menggunakan WC,
setelah batuk, bersin- bersin. Dispenser Hand sanitizer telah diletakkan di seluruh ruangan
instruksi dan tempat administrasi. Saat mencuci tangan tidak bisa dilakukan maka
penggunaan hand sanitasi diharuskan.

Membersihkan dan Mendesinfeksi:

Sekolah FACT melaksanakan protokol pembersihan dan higienis baru yang termasuk
memberikan kode berwarna higienis, menganti supply pembersihan dengan kain microfiber
(dan menginstal mesin cuci / dan pengering untuk menjaga kebersihan kain lap) dan
menambah training karyawan. Sekolah FACTS juga menambah jam pembersihan gedung
setiap hari dengan perusahaan pembersih setiap hari Senin sampai Jumat.

Kami akan mempunyai standar dimana murid dan karyawan dapat mengambil bagian untuk
membersihkan (tidak hanya kustodian dan karyawan gedung). Partisipasi dari seluruh
komunitas diharuskan, untuk memberikan tanggung jawab, mengajarkan murid dan karyawan
mengontrol, dan belajar membersihkan dilevel kebersihan yang diharuskan, seperti contoh
guru menggunakan lap atau botol spray untuk mendesinfeksi daerah yang rawan dipegang
seperti gagang pintu, teknologi yang dipakai bersama, dan meja guru  saat mereka memasuki
ruangan yang digunakan oleh guru lain. Murid akan menggunakan solusi seperti sabun cuci
piring dan air untuk membersihkan meja personal mereka dan bangku saat makan siang
setiap harinya. Karyawan operasi dan tukang bersih akan menggunakan desinfeksi paling
sedikit sekali dalam sehari di tempat rawan yang selalu dipegang seperti pegangan tangga,
tombol dalam lift dan gagang pintu.

Akan ada pengambaran antara peran murid, guru dan karyawan kastodi dalam pembersihan,
sanitasi, atau disinfeksi dan penggunaan supply. Murid, karyawan dan guru akan di training
dengan persetujuan dan cara yang efektif dalam penggunaan peralatan kebersihan. Sekolah
FACTS telah menambah hari training untuk karyawan. Saat ini, training mengenai
pembersihan, sanitasi dan desinfeksi akan dilakukan, dan para guru akan diberi kesempatan
untuk merencanakan dan memecahkan masalah dalam bagaimana cara melaksanakan dan
mengajar murid tentang peranan mereka.

Untuk melindungi kesehatan murid dan karyawan, Sekolah FACTS akan menyeimbangi
kebutuhan disinfeksi dengan mengetahui bila desinfeksi terlalu banyak akan memberikan efek
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samping yang kurang baik. Sekolah FACT akan mengikuti peraturan CDC  yang, “dalam
kebanyakan situasi, resiko terinfeksi melalui memegang permukaan sangat rendah. Untuk
mencegah terinfeksi sangat berguna bila mencuci tangan sesering mungkin atau
menggunakan hand sanitizer.” “Saat tidak ada kasus yang pasti di dalam gedung,
membersihkan sehari sekali sudah cukup untuk menghilangkan virus yang berada di atas
permukaan dan untuk membantu kesehatan dalam fasilitas ini”

Penyaringan/ Testing

Pedoman dari CDC tanggal 9 Juli, 2021 “Tes seleksi mungkin sesuatu yang sangat berarti di
daerah besar atau daerah yang komunitasnya banyak terjangkit, di daerah yang belum banyak
orang di vaksin, dan di sekolah yang tidak melakukan strategi pencegahan. Tes mandiri
sesering mungkin dapat menambah effectiveness tetapi kelayakan tes tambahan di sekolah
harus di pertimbangkan.”

Mendapatkan pedoman diatas, sekolah FACT belum membuat program testing. Sekolah FACT
akan melakukan pencegahan lainnya dan kita berlokasi di daerah orang yang kebanyakan
telah di vaksin. Ditambah lagi kita adalah sekolah yang kecil dan hanya memiliki satu gedung
yang tidak memerlukan program testing secara lokal.

2. Bagaimana LEA memastikan servis secara terus menerus, termasuk servis untuk murid
yang ‘membutuhkan bantuan akademik’ dan karyawan’ sosial, emosional, kesehatan
mental, dan kebutuhan lainnya, dimana termasuk kesehatan murid dan pelayanan
makanan?

Asumsi dan Prakondisi:

● Diasumsikan kondisi pandemi tahun ajaran 2021-22 sekolah akan kembali 100% belajar di
gedung sekolah.

● Diasumsikan bahwa COVID-19 menyebar di bagian kota kita dan akan berkemungkinan
menutup sekolah kembali dan belajar secara virtual atau hybrid secara bertahap dengan
sebagian murid masuk sekolah di gedung.

● Sekolah FACTS akan menyediakan Chromebook untuk masing masing murid dan akses
internet untuk tahun ajaran 2021-22 supaya murid dapat melakukan kelas secara jarak
jauh bila gedung sekolah ditutup.

Sekolah FACT yang terbaik sebagai sekolah yang membangun dan diakui bahwa kebiasaan
murid untuk belajar dan berkembang pesat adalah kekuatan dimana kita didorong oleh
komunitas yang  membantu membangun sekolah dalam sosial dan emosional selain
kebutuhan akademis mereka. Kebaikan kita juga membangun guru guru untuk diakui dan
kemampuan mereka untuk mengajar dengan kreatif dan tepat, melayani murid dan keluarga,
mereka juga terkenal sebagai profesional yang kuat saat mereka di bantu oleh komunitas yang
sayang dan kebudayaan, berbagi, reflektif dan terus berkembang.

Nilai dan prioritas Sekolah FACT saat pandemi ini adalah:

● Untuk membantu murid dan karyawan
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● Untuk membantu kebudayaan sekolah kita melebihi kondisi sekarang ini.
● Untuk menciptakan ekuitas dalam pendidikan yang dapat mengenali keterbatasan

keluarga’ teknologi dirumah dan kemampuan orang tua atau wali untuk membantu
murid dalam belajar.

● Untuk membantu menyediakan pendidikan spesial, ELD dan bantuan terapi yang
penuh dalam kondisi sekarang ini.

● Untuk memaksimalkan cara belajar dan pertumbuhan murid termasuk: akademis dan
keahlian juga sosial dan emosional.

● Untuk memberikan senjata kepada murid murid sekolah FACT dengan keahlian hidup
dan keahlian belajar.

● Untuk meneruskan misi sekolah FACT lebih lagi.

Sekolah FACT mengakui bahwa saat ini stress dan kecemasan dari semua orang di komunitas
dan masyarakat luas. Kita akan melakukan empat prioritas untuk informasi pelajaran trauma:

1. Prediksi: menciptakan rutinitas baru dan beradaptasi dengan rutinitas lama dalam
situasi baru.

2. Fleksibilitas: melihat bahwa setiap murid berbeda beda dalam kebutuhannya
menghadapi pandemi dan fokus ke apa yang paling penting saat ini.

3. Koneksi: Meneruskan tekanan dalam membangun hubungan bersama dan
membangun komunitas bersama  adalah kunci untuk lebih ulet lagi.

4. Pemberdayaan: memberi murid alat untuk berpikir mengenai masalah dunia seperti
“bagaimana saya memberi dampak di dunia sekitar saya?”

Sekolah menggunakan empat prioritas ini selagi kami menciptakan jadwal sekolah dan model
instruksi, dan para karyawan menggunakan empat prioritas sebagai struktur mereka dan
interaksi anak anak.

Persiapan untuk mengganti ke model 100% jarak jauh:

Mengenali kasus COVID-19 disekolah kita atau penyebaran di komunitas mungkin
membutuhkan episodik penutupan sekolah, saat tahun ajaran 2020-21, Sekolah FACT akan
terus menyediakan setiap murid Chromebook, akun Google Classroom dan akses Internet.
Seluruh murid akan dilatih untuk menggunakan  Chromebook, Google Classroom, dan
internet secara aman. Persiapan ini akan memudahkan transisi ke pelajaran jarak jauh bila
diperlukan.

Jadwal sekolah jarak jauh/virtual untuk murid akan dimasukkan ke kalender Google murid
untuk meminimalkan kebingungan dan untuk memaksimalkan fleksibilitas dalam jadwal
mereka.

Akses ke Internet:

● Sekolah akan membantu rumah tangga dalam mendapatkan akses Internet. Sekolah
FACTS berpartisipasi dengan Kota Philadelphia dan Sekolah Distrik Philadelphia untuk
mendapatkan akses internet gratis (broadband atau hotspot) untuk seluruh murid di
philadelphia. Sekolah FACT akan bekerja minggu pertama sekolah untuk memastikan
seluruh keluarga baru FACT juga bisa mengakses internet dengan kecepatan dan
kualitas yang dibutuhkan oleh para murid saat pelajaran jarak jauh/ virtual.

Page 6 of 11



Distribusi teknologi:

● Murid kelas 5-8 akan membawa Chromebook mereka pulang kerumah dan kesekolah
setiap harinya.

● Akan ada distribusi Chromebook saat keadaan darurat untuk kelas TK-4 bila sekolah
ditutup secara tidak diduga.

○ Seluruh murid kelas TK-4 akan mendapatkan paket kertas darurat yang bisa
dipakai mereka saat menganti untuk menggunakan Chromebooks.

● Guru dan karyawan instruksi akan meng isu laptop sekolah untuk digunakan disekolah
dan dirumah. Ini akan memberikan transisi yang mudah bagi para guru saat mereka
harus mengajar secara virtual dan di gedung sekolah.

Bantuan Tech:

Sistem bantuan tiket untuk murid dan keluarga bila mereka membutuhkan bantuan dengan
teknologi mereka dan juga membantu sekolah mempunyai jejak masalah dan pola
permasalahan.

Karyawan dua bahasa akan membalas bantuan teknologi dalam bahasa Mandarin, Kantonis,
atau Inggris.

Para guru akan akan diberi instruksi untuk mencatat murid yang mempunyai masalah internet
atau yang membutuhkan headset dan mikrofon dan menyampaikan masalah ini kepada
administrasi untuk diberi bantuan.

Instruksi Pengiriman:

Saat berganti ke pelajaran jarak jauh/virtual, setiap murid akan mulai kelas mereka dengan
pertemuan pagi hari secara langsung/live. Pertemuan pagi hari akan:

● Memberikan sumber yang stabil dalam keseharian sekolah murid.
● Menciptakan waktu untuk membangun dan menjaga koneksi antara murid dan guru.
● Mengizinkan untuk melihat  jadwal harian dan harapan dan
● Jelas menunjukan waktu untuk berbicara dan mengambil absensi secara garis besar

sekolah.

Sekolah FACT akan terus meluruskan pelajaran dengan standard PA core dan mengajar
keahlian penting di seluruh level kelas. Sekolah Facts literasi, matematika, sains, dan
kordinator pelajaran sosial akan meninjau seluruh unit dan pelajaran serta merevisi ruang
lingkup dan urutan dan/atau merencanakan unit dan membuat aturan untuk tahun ajaran
2021-22 bila diperlukan.

Seluruh anak TK-8 juga akan mendapatkan:

● Pertemuan pagi hari/ Morning meeting - setiap hari
● WIN (apa yang saya butuhkan - intervensi, bantuan tambahan, dan/atau penyuburan) -

4 hari seminggu
● Kesenian, Olah raga, Bahasa Mandarin, dan musik - seminggu sekali
● Qigong - 1x per minggu

Semua usaha akan dibuat untuk meneruskan servis yang terkait; Sisi tersebut akan dikirim
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secara jarak jauh bila menanggapinya dan bila orang tua menyetujuinya. Sisi yang tidak bisa
dikirim secara jarak jauh akan ditindak lanjuti.

Bantuan pengiriman makanan:

Sekolah FACTS akan bekerja dengan karyawan bagian makanan dan kontraktor makanan
siang untuk memberikan distribusi makanan siap saji untuk diambil keluarga dalam waktu
seminggu sekali bila sekolah ditutup kembali.

Menggunakan gambaran di bawah untuk menjelaskan bagaimana LEA akan menjaga
kesehatan dan keselamatan murid, para guru dan karyawan lainnya dan telah diteruskan
untuk mengadopsi peraturan yang direkomendasikan dari CDC.

Keharusan ARP ESSER Strategi, Peraturan dan Prosedur
a. Cara terbaik dan

Universal memakai
masker;

Seluruh murid dan karyawan sekolah FACTS harus memakai
masker yang menutupi mulut dan hidung setiap saat di dalam
gedung sekolah atau lingkungan sekolah dan bus sekolah

Saat di luar dan jaga jarak bisa dipastikan, masker boleh di pilih
untuk di pakai atau dilepas. Guru dan karyawan akan
memberikan instruksi kepada murid mengenai kapan masker
boleh dilepas saat diluar gedung.

Masker yang dianjurkan adalah yang menutupi hidung dan
mulut dengan tali yang bisa di tahan di belakang kuping atau
kepala dengan baik. Kain penutup muka yang bisa di taruh di
leher tidak diperbolehkan. Penutup muka atau goggles boleh
digunakan tetapi bukan sebagai pengganti masker.

Peraturan sekolah FACT mengenai masker mungkin akan
berubah bila kondisi pandemi COVID-19 berubah.

b. Memodifikasi
fasilitas untuk
memberikan jarak
fisik (Contoh
mengunakan
kelompok/ kotak);

Sekolah FACT telah mengambil langkah langkah seperti berikut
untuk menambah jarak sejauh mungkin:
● Menggantikan meja besar murid dengan meja individu dan

meletakannya berjauhan dengan ruangan yang ada.
● Menghilangkan mebel dan memaksimalkan ruangan untuk

menjaga jarak
● Menambah ukuran ruang kelas
● Menciptakan paling sedikit jarak enam kaki antara guru dan

meja murid.
● Menginstalasi stasiun tambahan untuk cuci tangan dan

menutup beberapa wastafel.
● Menghilangkan loker untuk menciptakan ruangan lebar di

koridor sekolah untuk anak smp
● Menempatkan stickers di lantai koridor sekolah

Kelompok:
● Sekolah FACT telah menunda paduan suara dan juga

ensemble budaya tradisional juga program pilihan tahun ini
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karena kelas tersebut mencampur murid dari berbagai
kelas.

● Makan pagi dan siang akan di sajikan di dalam kelas;
kafetaria tidak akan digunakan.

● Jam istirahat bermain akan diberi struktur untuk mengurangi
percampuran antar kelas.

● Penggunaan WC saat di kelas akan diberi jadwal untuk
menghindari kepadatan di koridor

● Pertemuan langsung lebih dari satu kelas akan di tunda
● Pengunjung artis dan tamu pengajar harus memperlihatkan

kartu vaksinasi untuk mengajar di dalam sekolah FACT
● Pengunjung yang tidak penting tidak akan diizinkan masuk

ke gedung sekolah FACT

c. Etiket cuci tangan
dan pernapasan;

Sekolah FACT menginstal stasiun tambahan di setiap lantai
dan juga di lapangan bermain.

Sekolah FACT telah mengganti dispenser sanitasi tangan di
setiap ruang kelas dan area administrasi.

Para guru akan mengajarkan, memperkuat dan latihan higinis
tangan, etiket batuk dan menjaga jarak dengan para murid.

Murid dan karyawan akan mencuci tangan: saat memasuki atau
keluar dari sekolah, sebelum makan, setelah jam istirahat
bermain atau aktifitas lainnya, dari WC, setelah batuk, setelah
bersin atau membersihkan hidung. Dispenser untuk Hand
sanitizer telah diletakkan di seluruh tempat pengajar dan
administrasi. Saat tidak bisa mencuci tangan, hand sanitizer
boleh digunakan sebagai pengganti cuci tangan.

d. Membersihkan dan
memelihara
fasilitas yang
sehat, termasuk
memberikan
ventilasi yang
diperbaharui;

Membersihkan:
Sekolah FACT melaksanakan cara bersih bersih baru dan
protokol yang higienis termasuk memberikan kode berwarna
higinis, menganti lap biasa dengan microfiber (dan menginstal
mesin cuci/pengering untuk menjaga lap dan kain pel bersih)
dan menambah latihan kebersihan untuk para karyawan.
Sekolah FACT juga menambah jumlah hari bersih bersih yang
dilakukan oleh perusahaan bersih bersih di gedung kita dari
hari senin sampai jumat.

Kita mempunyai harapan bahwa seluruh karyawan dan
murid-murid mengambil peranan dalam membersihkan area
masing masing (tidak hanya pegawai bersih bersih atau
karyawan gedung). Partisipasi dari seluruh komunitas sekolah
sangat diharuskan, untuk menciptakan rasa tanggung jawab
bersama, mengajarkan murid dan karyawan mengontrol infeksi
yang baik dan menyelesaikan level kebersihan yang praktis dan
desinfeksi harus dijalankan.
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Ventilasi:
Jendela jendela di ruang kelas dan kantor gabungan akan
selalu dibuka dengan praktis.
Sekolah FACT akan menginstal eksos fan di dapur.

Sekolah FACT akan menginstal kipas angin/air purifiers baru di
setiap kelas yang tidak mempunyai jendela

Sekolah FACT akan terus menyalakan kipas HVAC untuk
memberikan sirkulasi udara yang aktif terus menerus.

e. Pelacakan kontak
dikombinasi
dengan isolasi
mandiri dan
karantina, dan
kolaborasi
bersama Kota
bagian dan
departemen
kesehatan;

Bila ada kejadian kasus positif di sekolah; Sekolah FACT akan
mengambil tindakan dibawah ini:

● Membersihkan dan disinfect lokasi lokasi yang
dikunjungi oleh individu yang positif terjangkit tersebut.

● Mengidentifikasi individu yang berdekatan dengan orang
yang terinfeksi dan berkomunikasi secara langsung
untuk langkah-langkah selanjutnya, termasuk memberi
tahu untuk karantina mandiri 14 hari bila belum di
vaksinasi.

● Memberitahu Departemen Kesehatan menggunakan
formulir laporan harian.

● Mengikuti peraturan dari PDPH selangkah demi
selangkah.

Informasi mengenai individu yang tes positif akan dirahasiakan
untuk mengamankan privasi pasien.

f. Testing digaknosa
dan skrining;

Pedoman dari CDC 9 Juli, 2021 “skrining tes mungkin sangat
berarti di daerah yang lever transmisinya tinggi di komunitas, di
daerah yang masih sedikit orang yang divaksin dan disekolah
dimana sekolah tidak mempunyai strategi pencegahan atau
tidak melakukannya. lebih sering melakukan tes menambahkan
efek dan penglihatan yang jelas di dalam sekolah harus di
pertimbangkan.”

Memberikan pertimbangan daftar diatas, sekolah FACT tidak
mempunyai program testing. Sekolah FACT melakukan banyak
pencegahan  dan kita berlokasi di daerah dimana kebanyakan
orang telah divaksin. Tambahan, kita hanya mempunyai
kapasitas yang kecil dan tidak perlu mempunyai kapasitas
untuk program testing local.

g. Usaha untuk
memberikan
vaksinasi kepada
komunitas sekolah:

Sekolah FACT mempromosikan kepada karyawan dan para
murid yang berhak untuk mendapatkan vaksinasi yang
diperbolehkan oleh CDC dan tempat lain. Sekolah FACT
memberikan informasi kepada keluarga dalam bahasa mereka
masing masing.

h. Mengakomodasi
yang tepat untuk
para murid yang

Murid diharuskan memakai penutup muka kecuali bila mereka
mempunyai kondisi medis atau kesehatan mental atau
disabilitas, dokumen di perlukan di seksi 504 hukum
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mempunyai
disabilitas dengan
menghormati
kesehatan dan
peraturan
keamanan. dan

Rehabilitations ACT atai IDEA, yang melarang pemakaian
penutup muka di sekolah. Akomodasi untuk murid seperti itu
akan dibuat dengan kerja sama antara Dokter anak tersebut,
suster sekolah, dan tim IEP/504. Setiap murid yang tidak bisa
memakai masker atau penutup muka karena kondisi medis,
termasuk mereka yang mempunyai masalah pernapasan yang
menghambat pernapasan, kondisi kesehatan mental,
disabilitas, dan murid yang tidak bisa melepaskan masker
tanpa bantuan tidak diharuskan memakai penutup muka.

Individu yang berkomunikasi atau membutuhkan komunikasi
dengan orang yang mempunyai masalah pendengaran yang
hanya bisa melihat mulut dianjurkan memakai penutup muka
atau masker transparan seperti penutup muka plastik.

i. Koordinasi dengan
negara bagian dan
kantor lokal.

Sekolah menyerahkan Survey harian COVID-19 Pediatric
Surveillance kepada Departemen kesehatan
Philadelphia(PDPH). Ini untuk memastikan kedekatan
koordinasi dan komunikasi antara sekolah FACT dengan
pejabat setempat. Pengalaman kami dari musim semi 2021,
PDPH mengikuti dan memperhatikan hasil survey harian
dengan telepon dan atau email yang merekomendasikan aksi
yang harus diambil oleh sekolah juga menjawab semua
pertanyaan yang ditanyakan oleh sekolahan.

Sekolah FACT memantau dengan cermat pedoman yang ti isu
oleh PDPH dan juga PDPH menilai resiko transmisi lokal.
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