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«Спільні зусилля для якісної освіти» 

Шановні батьки й опікуни! 
 

Лейквудський шкільний округ уживає різноманітних попереджувальних заходів для охорони 

здоров’я та захисту наших учнів і працівників навчального закладу під час пандемії COVID-19. Здоров’я 

та безпека нашої лейквудської спільноти стоїть на першому місці. Одним із наших заходів безпеки є 

щоденний медичний огляд учнів і працівників навчального закладу для виявлення симптомів COVID-19. 

Щоденний медичний огляд знижує ймовірність того, що людина з відповідними симптомами потрапить 

на територію навчального закладу. 

Оскільки все більше учнів і працівників повертаються в навчальний заклад, ми маємо об’єднати 

свої зусилля з батьками й опікунами нашої лейквудської спільноти для проведення щоденного 

медичного огляду учнів. Ми просимо батьків і опікунів щоранку перевіряти, чи немає у їхніх дітей, які є 

нашими учнями, симптомів, що можуть з’явитися лише з причини цього захворювання. Крім того, якщо 

в учня чи будь-кого, хто проживає з ним, було виявлено COVID-19 або ж у разі їх близького контакту з 

особою з підтвердженим діагнозом COVID-19, ми просимо цього учня залишатись удома. 

Округ надасть кожній сім’ї пропуски зі щоденної перевірки на COVID-19. Працівники округу 

зможуть легко відрізнити ці пропуски за їхнім яскраво-синім кольором. Ставлячи свій підпис і дату в 

пропуску зі щоденної перевірки, ви посвідчуєте, що вашій дитині, яка є нашим учнем, дозволено 

відвідати школу відповідно до вказівок щодо огляду для виявлення COVID-19.  

Коли учень прибуде до школи, на вході в будівлю в нього буде перевірено наявність пропуску зі 

щоденної перевірки. Кваліфікований спеціаліст із медпункту перевірятиме наявність пропусків у 

кожного студента на вході. Якщо на вході в школу в учня не буде пропуску зі щоденної перевірки, перш 

ніж пустити його в будівлю, спеціаліст із медпункту проведе оцінку його стану здоров’я відповідно до 

вказівок щодо огляду для виявлення COVID-19. 

Боротьба з пандемією COVID-19 — це мінливий процес, що вимагає командної роботи й 

об’єднання зусиль у нашій лейквудській спільності. Висловлюємо свою подяку батькам і опікунам за 

їхню співпрацю в проведенні щоденних медичних оглядів учнів. Працюючи разом у такий спосіб, ми 

можемо внести свій вклад в охорону здоров’я й гарантувати безпеку наших учнів, працівників і 

численної лейквудської спільноти. 

 

Дякуємо! 
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«Спільні зусилля для якісної освіти» 

Огляд для виявлення COVID-19 
 

1. Чи спостерігали ви хоча б один із наведених нижче симптомів за останні дні, який 

не може бути наслідком якогось іншого захворювання? 

• Жар (38 ℃) або озноб. 

• Кашель.  

• Задишка чи утруднення дихання.  

• Незвична втома.  

• Біль у м’язах чи тілі.  

• Головний біль.  

• Нещодавнє притуплення смакової чутливості чи нюху.  

• Біль у горлі.  

• Закладення носа чи нежить.  

• Нудота або блювота.  

• Діарея. 

2. Чи перебували ви в близькому контакті з особою з підтвердженим діагнозом 

COVID-19? 

3. Чи отримували ви позитивний результат тесту на COVID-19 з активним вірусом за 

останні 10 днів? 

4. Чи протягом останніх 14 днів спеціаліст служби громадської охорони здоров’я або 

медичний працівник радив вам самостійно відстежувати свій стан чи вдатися до 

самоізоляції через підозру на зараження COVID19? 
 

Якщо на БУДЬ-ЯКЕ з цих питань ви відповіли ТАК, залишайтесь удома й продовжуйте 
відстежувати симптоми. За додатковими вказівками звертайтеся до місцевого 

медичного закладу, шкільної медсестри чи медичної дільниці округу Сногоміш. 
 


