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1. Manutenção da Saúde e Segurança
A.universal e correto de máscaras
O NJDOE continua a obrigar o uso de máscaras faciais, então o distrito seguirá aadotada Política
5141.10, que inclui a disposição de que os alunos estão obrigada a usar coberturas faciais, a menos
que isso iniba a saúde do aluno. As exceções são descritas na política e incluem que as máscaras
não são necessárias em nenhum ambiente externo.
O distrito atualizará as políticas de mascaramento em alinhamento com os requisitos e subsídios do
NJDOE em vigor no momento da implementação do plano.
A enfermeira da escola será consultada em caso de qualquer dúvida a este respeito, e as
acomodações individuais serão tratadas de acordo com todas as leis e regulamentos aplicáveis.
B. Distanciamento físico (por exemplo, incluindo o uso de coortes / agrupamentos)
O distrito permite o distanciamento físico em áreas instrucionais e não instrucionais do edifício na
medida do possível. As medidas tomadas para maximizar o distanciamento físico incluem: separar as
carteiras dos alunos em filas, reaproveitar os espaços para se alinhar às necessidades da população,
equilibrar o número das turmas, remover o excesso de móveis conforme necessário e outras medidas. As
listas de cursos e horários dos alunos são baseados predominantemente nas necessidades dos alunos
acadêmicos, embora esforços tenham sido feitos para limitar a mistura excessiva de grupos sempre que
for razoavelmente possível. O distrito continua a garantir que gráficos estáticos de assentos sejam
criados, mantidos e respeitados para cada classe e para os períodos de almoço, a fim de facilitar o
rastreamento rápido e eficaz dos contatos, caso haja necessidade.
C. Lavagem dase etiqueta respiratória
mãosO Distrito Escolar de West Long Branch designa horários quando necessário na programação
para os alunos lavarem as mãos por um mínimo de 20 segundos com água e sabão, incluindo, no
mínimo:
● no início do dia quando as crianças entram a sala de aula
● antes de lanches e refeições
● depois de usar o banheiro
● após espirrar, limpar e assoar o nariz
● após lanches e refeições, especialmente se as mãos estiverem pegajosas, gordurosas ou sujas
● quando os alunos vêm de brincar ao ar livre ou recreio.
Alunos e funcionários usam desinfetante para as mãos à base de álcool (pelo menos 60% de álcool) se
não for possível lavar com água e sabão.

Os alunos são encorajados e lembrados a praticar a higiene adequada e etiqueta respiratória enquanto
estiverem na escola.
D. Limpeza e manutenção de instalações saudáveis, incluindo melhoria da ventilação O
WLB continua a aderir às práticas e procedimentos de limpeza das instalações exigidas existentes e a
quaisquer novos requisitos específicos do departamento de saúde local conforme surgirem. Superfícies e
objetos de contato frequente, banheiros, bebedouros, ônibus escolares e demais itens e áreas são limpos
e higienizados regularmente, utilizando-se todos os produtos de limpeza de acordo com as orientações
do rótulo.
O WLB garante que as instalações internas tenham ventilação adequada, incluindo aquecimento
operacional e sistemas de ventilação quando apropriado. Todo o ar recirculado possui a
porcentagem máxima de ar fresco recomendada pelo fabricante. Todas as áreas têm ar
condicionado. Se o ar condicionado não for fornecido / disponível, as janelas serão abertas e / ou
uma classe poderá ser realocada enquanto os reparos são feitos. Filtro (s) para unidades A / C são e
serão mantidos e alterados de acordo com asfabricante recomendações do.
E. Rastreamento de contato em combinação com isolamento e quarentena, em colaboração
com os departamentos de saúde estaduais, locais, territoriais ou tribais O
WLB implementou as Políticas 5141.2 e 5141.3 relativas ao rastreamento de contato, isolamento e
quarentena. Todos os procedimentos obedecem às leis e regulamentos federais e estaduais
aplicáveis com relação à privacidade e à confidencialidade dos registros.
O NJDOH e o CDC continuam a usar a proximidade de seis pés ou menos por mais de 15 minutos para
determinar a necessidade de colocar as pessoas em quarentena em contato com um caso COVID-19. A
criação e manutenção de gráficos estáticos de assentos para todas as classes permitirão um rastreamento
de contato preciso e rápido.
Alunos e funcionários com sintomas relacionados ao COVID-19 serão isolados dos outros com
segurança e respeito. Todos os espaços usados para isolamento garantirão que os indivíduos fiquem
a pelo menos 6 pés de distância ou a uma distância segura considerada apropriada pelo CDC e / ou
oficiais de saúde estaduais.
F.diagnóstico e triagem Teste de
Teste dediagnóstico
A enfermeira da escola ajudará os pais / cuidadores que buscam o teste de uma fonte externa,
fornecendo-lhes as informações para contatar um local de teste para agendar uma consulta.
Triagem

O distrito continua a aderir àexistente Política 5141.3 para triagem segura e respeitosa de alunos e
funcionários quanto a sintomas de COVID-19. Além disso, as famílias são solicitadas a examinar
seus filhos todos os dias antes da escola.
Os exames de saúde devem ser realizados com segurança e respeito e de acordo com as leis e
regulamentos de privacidade aplicáveis. Os resultados devem ser documentados quando os sinais /
sintomas de COVID-19 são observados. Os procedimentos de triagem devem levar em consideração
os alunos com deficiência e as acomodações que podem ser necessárias no processo de triagem para
esses alunos.
Em conformidade com o mandato estadual de testes semanais para funcionários de escolas não
vacinados, o distrito contratou um fornecedor aprovado pelo estado para fornecer testes semanais
em nossas escolas que estão disponíveis para professores e funcionários que não são vacinados e
para qualquer funcionário da escola que se inscreve para testando. Os funcionários não vacinados
são obrigados a fazer o teste no distrito ou em particular e enviar esses resultados ao escritório do
superintendente.
G. Esforços para fornecer vacinas para educadores, outros funcionários e alunos, se elegível
(limite de 1000 caracteres)
O Distrito Escolar de West Long Branch continuará a facilitar as conexões entre educadores,
funcionários e alunos (se elegível e mediante solicitação dos pais), para recursos de saúde baseados na
comunidade que podem fornecer acesso às vacinas conforme desejado e necessário. O distrito fornecerá
informações sobre eventos e recursos baseados na comunidade que podem acelerar ou facilitar o acesso
mais fácil às vacinas para aqueles que as desejam. Esses recursos baseados na comunidade podem
incluir, mas não estão limitados a:
●
●
●
●

Associação de Enfermeiras Visitadoras de Jersey Central
O Centro de Saúde Comunitária VNACJ
O Departamento de Saúde do Condado de Monmouth,
iniciativa NJ VAXRIDE: https://www.njtransit.com/vaxride

H. Acomodações apropriadas para crianças com deficiência no que diz respeito às políticas de
saúde e segurança
Em nosso esforço para garantir o bem-estar geral, a saúde e a segurança de todos os alunos, os seguintes
protocolos continuam a ser implementados.
A. Manter linhas de comunicação claras entre as famílias e os funcionários da escola, especialmente
enfermeiras, conselheiros e membros da equipe de liderança.
B. Peça informações às famílias sobre as necessidades médicas específicas de seus filhos e as
acomodações correspondentes.
C. Incentive todas as famílias a manterem seus filhos em casa quando apropriado; promover a
prática de higiene das mãos e etiqueta respiratória; fornecerá suporte conforme necessário para
modificar ou

D. Acomodações razoáveis serão fornecidas com base no IEP da criança, no Plano 504 ou nas
necessidades médicas individuais, a fim de maximizar o aprendizado do aluno de maneira
segura.
E. Incentive a comunicação frequente entre os profissionais médicos do edifício e os alunos de alto
risco.
F. Continue monitorando o progresso nas metas e objetivos de cada aluno no ano letivo 21-22 e
continuamos a fazer as adaptações necessárias para garantir sua saúde e segurança.
2. Garantindo a continuidade dos serviços
O distrito escolar de West Long Branch está comprometido com o sucesso acadêmico de todos os alunos
e com o bem-estar socioemocional de todos os nossos alunos e funcionários. O distrito apóia essas áreas
críticas:
● Implementando um sistema em camadas de suporte para as necessidades acadêmicas, incluindo
diferenciação acadêmica em sala de aula e suporte adicional para pequenos grupos e / ou
individuais, conforme necessário, fornecido por funcionários certificados apropriados.
● Implementar uma abordagem de aprendizagem socioemocional, complementada por
intervenções, conforme necessário, por pessoal certificado apropriado (conselheiros escolares,
psicólogo escolar, assistente social escolar, etc.)
● Alocando fundos de subsídio para apoiar o clima socioemocional da escola por meio do
desenvolvimento profissional dos membros da equipe .
● Serviços de saúde escolar fornecidos pela enfermeira da escola, incluindo exames médicos e
acesso à enfermeira para questões de saúde do dia-a-dia.
● Todos os alunos continuarão a ter acesso ao almoço grátis diariamente até junho de 2022.
3. Comentário público
O distrito escolar de West Long Branch solicitou comentários públicos sobre o plano, fornecendo uma
cópia do rascunho do plano ao público por meio de publicação no site do distrito e distrito plataformas
de mídia social. Cópias impressas também estão disponíveis para revisão pública no escritório central de
cada prédio da escola. Uma pesquisa do Formulário Google foi compartilhada com a equipe e a
comunidade para obter feedback sobre o plano inicial, e esse feedback foi considerado ao finalizar o
envio inicial do documento do plano ao NJDOE em junho de 2021.
O Plano de retorno seguro atualizado foi postado no distrito site e plataformas de mídia social. Cópias
impressas também estão disponíveis para revisão pública no escritório central de cada prédio da escola.
A equipe e a comunidade foram incentivadas a enviar um e-mail ao Superintendente com seus
comentários. As partes interessadas também podem fornecer feedback nas reuniões do Conselho de
Educação.
Em junho de 2021, o Plano de Retorno Seguro foi traduzido para as três línguas dominantes, faladas e
lidas no distrito escolar (inglês, português, espanhol). Uma versão digital do documento do plano está
disponível no site do distrito, acompanhada de um link para serviços de tradução baseados na web, e tal
documento é de fácil leitura na tela. Mediante solicitação de qualquer indivíduo que necessite de uma
acomodação ou formato alternativo do plano, o distrito fornecerá o plano em um formulário acessível a

esse indivíduo. A forma de acesso deve variar de acordo com a necessidade do indivíduo. O mesmo
acontecerá com este plano atualizado.

