Mwongozo Uliosasishwa wa Kuvaa Barakoa wa Providence Public Schools Tarehe 6 Aprili
Mahitaji ya barakoa
Kuanzia tarehe 11 Aprili, 2022, barakoa zitakuwa za hiari kwa wafanyikazi na wanafunzi. Mtu anaweza
kuchagua kuendelea kuvaa au kutovaa barakoa. Kutendwa vibaya kwa mtu mwingine kwa kuchagua kuvaa au
kutovaa barakoa hakutakubaliwa.
Watu walioambukizwa virusi
Watu ambao wanao au wanapata dalili lazima wajitenge nyumbani kwa angalau siku 5 kuanzia wakati dalili
zilipoonekana kwa mara ya kwanza na wavae barakoa inayotoshea vyema kwa siku 5 zaidi bila kujali hali ya
chanjo.
Watu waliokaribiana nao
Kulingana na mwongozo wa RIDOH, PPSD imeachana na ufuatiliaji wa watu waliokaribiana nao na kuangazia
mwitikio wa mlipuko.
Kwa shule za msingi, shule zitawaarifu wanafunzi katika darasa la mwanafunzi kuhusu hali inayowezekana, na
kupendekeza kwamba wanafunzi ambao hawajachanjwa darasani wavae barakoa kwa siku 10 kuanzia tarehe ya
kukaribiana na aliyeambukizwa kwa mara ya kwanza.
Kwa shule za kati na upili, shule zitawaarifu wanafunzi wote kwamba kulikuwa na mtu aliyepatikana na virusi
shuleni, na kupendekeza kwamba wanafunzi ambao hawajachanjwa wavae barakoa kwa siku 10 kuanzia tarehe
ya kukaribiana na aliyeambukizwa kwa mara ya kwanza.
Hali ambazo shule au wilaya inaweza kurudi kwenye matakwa ya kuvaa barakoa
Shule inaweza kuhitaji darasa au shule nzima ivae barakoa kwa muda wa siku 10 ikiwa kunashukiwa kwamba
kuna maambukizi makubwa shuleni yanayotokea. Ingawa hakuna kiwango kinachoweza kusababisha haya
kutokea, hii ingefanywa kwa ujumla ikiwa zaidi ya wanafunzi au wafanyakazi 3 katika darasa binafsi watapata
COVID-19 katika muda wa siku 5 au 5% ya idadi ya wanafunzi/kitivo iliyopatikana kuambukizwa au kushukiwa
kuwa na COVID-19 kwa muda wa siku 5.
Wilaya itahamia kwenye matakwa ya kuvaa barakoa ikishauriwa na RIDOH au maafisa wengine wa serikali.
Zaidi ya hayo, ikiwa Kaunti ya Providence itahama kutoka kiwango cha chini hadi cha kati au cha juu cha Hatari
ya Jumuiya, PPSD inaweza kurudi kwenye matakwa ya kuvaa barakoa kwa watu wote.
Mikakati ya ziada ya kupunguza ukali
PPSD itaendelea na mikakati yake mingine ya kupunguza ukali ikiwemo upimaji wa kila wiki kwa wasio na
dalili na usafishaji wa hewa. Kando na upimaji wa kila wiki kwa wasio na dalili na upimaji wa haraka kwa watu

walio na dalili, PPSD itaongeza upatikanaji wa vipimo vya haraka shuleni ili kutoa vipimo vya ziada kwa
wanafunzi na wafanyakazi ikiwa wanaweza kuambukizwa COVID-19.

