
ובמבנה.)בניסוחשגיאותישנןאםהביןאנא.Googleבאמצעותתורגםזהתרגוםזמן,מגבלותבגלל(

,PSBוצוותמשפחותבברכת

תלמידיך.ועםאיתךהחדשההשנהאתלהתחילנרגשיםאנובברוקליין!2021-22הלימודיםשנתלתחילתהבאיםברוכים
עצבנות וחרדה עבור רבים מאיתנו - סטודנטים, משפחות וצוותים.ההתרגשות ביום הלימודים הראשון מלווה לרוב בגוון של

אחדכליותר.מורכבותלהיותעשויותאלועצבנותתחושות,COVID-19מגיפתשלהמתמשךבצלספרבתיפותחיםכשאנחנו
החמלהאתגרים בשנה שעברה, ואנו מוכנים לבנות על כישורי החוסן,מאיתנו פעל להתגבר עלחברתיים-רגשיים ולמימודיים שונים

מוצלחת לכולנו.והתמיכה שפיתחנו כדי להבטיח ששנת הלימודים הקרובה תהיה

שנתאתתחלPSBכך,לשםשלנו.הקהילהובטיחותבריאותעלבנויהלתלמידינואיכותיחינוךולתחזקלספקשלנוהיכולת
הספרבתיכלעל,2021-22הלימודיםשנתתחילתעםשלנו.בבנייניםCOVID-19הפחתתאסטרטגיותבכמהשלנוהלימודים

ללבוש מסכה או כיסוי פנים עם הגעתם לבנייני בתי הספר,הציבוריים של תלמידי ברוקליין, צוות העובדים והמבקרים
החיסון שלהם. .תחבורה ו/או פעילויות בחסות בית הספר, ללא קשר למצב

הספרשאלות נפוצות בנושא חזרה לביתמסמך. יצרנו גםהספרבסקירה החזרה לביתתקציר של פרוטוקולים אלה ניתן למצוא
וקבוצותאותך ולעדכן אותנו בזמן שאנו עובדים עם מועצות, מחלקותמסמךבמטרה לענות על שאלותיך וחששותיך, כמו גם לעדכן

מקומיות.

עם התלמידים שלנו, עם המחנכים שלנו ועם הורים אחרים,בינתיים, אני ממליץ לך לקחת את הזמן לבנות מערכות יחסים
ליצירת קהילותכאן בברוקליין כי הצוות והמשפחות שלנו מחויבים מאודאפוטרופוסים ושכנים. ברור לי לאחר מספר שבועות בלבד

לבית הספר,כולנו מביאים איתנו את הרקע והחוויות המגוונים שלנוחינוכיות בהן כולם מרגישים בטוחים ורצויים, פיזית ונפשית.
- יעשה דרךבבית הספר שלנו. לוקח את הזמן לדאוג זה לזה - ולעצמכםואנו מאמינים לכבד ולחגוג את נקודות המבט הייחודיות

הלימודיים.ארוכה לתמוך בהתפתחות החברתית -רגשית של תלמידינו ובהישגיהם

את כל עבודותינו הנהדרות בפעולה. שתהיה לנו שנה נפלאה!אני מצפה לבקר בכיתות רבות במהלך השנה כדי לראות ולדעת

בברכה חמה,

לינוס ג 'גילורי הבן,דוקטורט
מפקחבבתי הספר

http://www.brookline.k12.ma.us/calendar
https://docs.google.com/document/d/1OL7nGMZXwBTfAXU47Jvl_tANaLZmLEzl2fBWTM21DAE/edit?usp=sharing


PSBכלליתסקירה:21-22הספרלביתחזרה
2021באוגוסט20-מההחלעודכנה

שעברה,הלימודיםבשנת.שלנו.הספרביתבקהילותCOVID-19העברתעללהקלשנועדוובטיחותבריאותפרוטוקוליקבענו
לחינוךהמחלקהגםכמו),CDC(ומניעתןמחלותלבקרתהמרכזיםידיעלהמומלציםספרלבתיהפחתהאסטרטגיותעלבהתבסס

נמשיךהעמים.חברברחביספרבתיבתוךהתפשטמינימליהיה),DPH(הציבורלבריאותוהמחלקה'מסצ'וסטס)(מסותיכוןיסודי
היתר:ביןכולליםאלה.2020-21הלימודיםבשנתהשתמשנובהןהמוצלחותההפחתהאסטרטגיותברובלהשתמש

והמבקרים;הצוות,PSBתלמידילכלמיסוך●
שמירה על מערכות האוורור המשופרות שלנו;●
מבקש מהצוות והתלמידים להישאר בבית כאשר הם חולים;●
למקסם את המרחק והמרווח בתוך הבית ככל האפשר;●
;COVID-19ממוקדודיווחבדיקות●
המשך ערנות להיגיינת הידיים;●
;COVID-19חיסוניוהנחייתעידוד●
ואת עצמנו.וטיפוחהתנהגויות והרגלים בריאים אחרות בתוך הקהילה שלנו●

השידור הללו בתגובה לנתוני בריאות הציבור וההמלצות/הנחיותבמהלך השנה, נפקח ונשנה ללא הרף את אסטרטגיות הפחתת
תיכוניחינוךמסצ'וסטס.שלוהמחלקותהבסיסמחלקתגםכמו),CDC(ומניעתןמחלותלבקרתהמרכזיםשלביותרהעדכניות

)DESE(הציבורלבריאותוהמחלקה)DPH(אחרים.מקומייםולוחותומחלקות

מיסוך
הספרביתועדתציבורי.עירבנייןכלבתוךנמצאתהיאכאשרפניםכיסוימחייבתBrooklineהעיר,2021באוגוסט9-מההחל

.2021באוגוסט17-פניםבמכסהמדיניותגםאישרהברוקליין

אומסיכהלחבושחייביםוהמבקריםהצוותברוקליין,תלמידישלהציבורייםהספרבתיכל,2021-22הלימודיםשנתתחילתעם
בחסות בית הספר.כיסוי פנים עם הגעתם לבנייני בתי ספר, תחבורה ו/או פעילויות

עשוייםאנשים,PSBצוותשלדעתםשיקולפיעלשלהם.החיסוןלמצבקשרללא,PSBב-האנשיםכלעלחלהזומדיניות
להזדקק גם לחבוש מסכה או כיסוי פנים כשהם בחוץ.

המלצות ודרישות מסכה
בהסעותעל ידי כל האנשים עם הגעתם לבנייני בית הספר ובמסגרתו,כיסוי פנים המכסה את האף והפה לחלוטין חייב להיות לובש

חברתית. כיסויי הפנים חייבים להתאים היטב לדפנות הפנים,בית הספר ובפעילויות בחסות בית הספר גם כאשר נצפתה התרחקות
גייטרים, בלקלאבות, בנדנות וכיסויים עם שסתומים.מאובטחים בעזרת קשרים או לולאות אוזניים. אסור להכניס

לכלמסכותלספקתמשיךPSBנוספת.אחתנוספתמסכהולפניהםמסיכהעםכשהםהספרלביתלהגיעוהצוותהתלמידיםעל
ואנשיאו לתלמידים שאינם מביאים מסיכה לבית הספר. סטודנטיםתלמיד, צוות או מבקר, שמסיכתו אינה עומדת בדרישות אלה

במקוםתתארחPSBפעילותאםבישיבה.שותיםאואוכליםכשהםאומסכההפסקותבמהלךמסיכהלחבושיצטרכולאצוות
.PSBשאינובמקוםיחולופניםוכיסויילמסכותיותרהמחמיריםהכללים,PSBשאינו

PSBל-הקשוריםקהילתייםומדדיםחיסוניםשיעוריכוללנתונים,לבדוקתמשיךCOVID-19עירייתעםותעבודשלנו,הספרבבתי
Brooklineהמסכה.מנדטלהמשךהצורךבקביעת

Breaksמסכת
Rהפסקותegularשלנו.הספרבבתישלנוהמשגרתלחלקהפךנדרשות)אינןמסכות(שםחיצוניתהדרכההזדמנויותהמיסוךמן

הצהריים.לתלמידים יסופקו הפסקות מסכה לפחות פעם בבוקר ופעם אחר

https://brooklinecovid19.com/2021/08/04/town-of-brookline-shares-updated-face-covering-guidance-for-inside-town-buildings/
https://www.brookline.k12.ma.us/cms/lib/MA01907509/Centricity/Domain/62/PSB%20Face%20Coverings%20Policy%20Voted%20on%208.17.21.pdf
https://www.brookline.k12.ma.us/cms/lib/MA01907509/Centricity/Domain/62/PSB%20Face%20Coverings%20Policy%20Voted%20on%208.17.21.pdf


פטורי מסכות
מילכלפניםבכיסוייצורךיהיהלא,CDCה-להנחיותבהתאםהמסכה.מדרישתפטוריםלהיותעשוייםאנשיםמסוימים,במצבים

עשוייםאותו לא בטוח ללבוש כיסוי פנים. מסכות או מחסומים פיזייםשיש לו אתגרים רפואיים, התנהגותיים או אחרים, מה שהופך
על ידי שירותיויתור הפטור שניתןוכןבכפוף לאישור בכתב מאת רופאלספק אלטרנטיבה כיסויי הפנים כמו פטור במקרים מסוימים,

המסכה.מדרישתתלמידיהםאתלפטוררשאיםאינםואפוטרופוסיםהורים.PSBהתלמידבריאות

המרחק פיזי
PSBבבנייניהמיושמתהתרחקותשלצורהכלשניתן.ככלהביתבתוךפיזיתהתרחקותשלמדיניותלאכוףימשיךPSBאמורהלא

שלהם.ישתנה מבית ספר לבית ספר, על פי גודל הבניין והרשמהלפגוע בחוויית הלמידה של התלמידים. יישום ההתרחקות הפיזית
פנים וללא מסכה.נעבוד על מנת למקסם את המרחק בין התלמידים בזמן רעולי

פרוטוקולי בריאות
והצוות:התלמידיםכלעבורהבאיםהבריאותבפרוטוקוליתשתמשPSB,2021באוגוסט20מה-החל

פרוטוקול לאנשי קשר קרובים בבית הספר,●
פרוטוקול בדיקתבדיקה סימפטומטית●

נותרה קריטית שנת לימודים מוצלחת. בדומה לשנת הלימודיםלהישארותהמחויבות הקולקטיבית להישאר בבית כאשר חולה
הטופסאתהספר.לביתמהביתיציאהלפניילדםשלהבריאותמצבאתיוםמדילהעריךמתבקשותוהמשפחותהצוות,2021-22
שלהצוותבפורטללמצואניתןהצוותטופסאת.www.brookline.k12.ma.us/healthattestationבכתובתלמצואניתןלמשפחות

PSB.

בלוח הזמנים של משפחתך, כגון:אנו מעודדים אותך לפתח שגרות לשילוב הערכת הבריאות היומית

החזקת מדחום ליד ארון הדגנים או סיר הקפה שלך;●
בארוחת הבוקר;הגדרת טיימר הטלפון הסלולרי שלך לביצוע הערכת הבריאות●
היום את החום של הילד שלי?" האם שאלתי היום עלהצבת שלט על המקרר שלך או בדלת היציאה מהבית שלך: "בדקתי●

"?COVIDתסמיני

עצמם.עללפקחצריךוהצוותילדיהם,אחרלעקובצריכיםהמטפליםשעבורםCOVID-19שלהסימפטומיםרשימתלהלן

צמרמורותאוצמרמורותומעלה),פרנהייט100.0°(חום●
קשיי נשימה או קוצר נשימה נשימה●
אובדן חדש של טעם או ריח●
כאבי שרירים או כאבי גוף●
שיעול (לא בשל סיבות ידועות אחרות, כגון שיעול כרוני)●
כאב גרון, בשילוב עם תסמינים אחרים●
בחילה, הקאות או שלשולים בשילוב עם תסמינים אחרים●
כאבי ראש כאשר בשילוב עם סימפטומים אחרים●
עייפות, כאשר בשילוב עם סימפטומים אחרים●
אלרגיות) בשילוב עם תסמינים אחריםגודש באף או נזלת (לא בשל סיבות ידועות אחרות, כגון●

בדיקה
,DESEב-תמיכהבעזרת PSBממוקדותבדיקותשתיתציעCOVID-19:תוכניות

הלימודיםשנחושיםבזמןסימפטומטייםשהופכיםלאנשיםBinaxNowשלמהירהאנטיגןבדיקת●
.ESE/DPHהגדרת'דפיעלהדוק,קשרלאנשיםלהיותלהישאר""מבחןותכנית●

https://www.brookline.k12.ma.us/cms/lib/MA01907509/Centricity/Domain/4/PSBCloseContact8.20.21.pdf
https://www.brookline.k12.ma.us/cms/lib/MA01907509/Centricity/Domain/4/PSBCloseContact8.20.21.pdf
http://www.brookline.k12.ma.us/healthattestation
https://sites.google.com/a/psbma.org/psb-portal-2-0/?pli=1
https://sites.google.com/a/psbma.org/psb-portal-2-0/?pli=1
https://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop/protocols/protocols.pdf
https://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop/protocols/protocols.pdf


הסכמה חתום. ניתן למצוא את הטופס בכתובתאנא שימו לב כי ניתן לבצע בדיקות רק על אנשים עם טופס
www.brookline.k12.ma.us/healthattestation

חיסונים עלחיסון
הוירוס.במחלה.לחלותהסיכוןאתמאודומפחיתהדלתא)גרסתנגד(כוללביותריעילהבריתבארצותCOVID-19,ה-CDCה-פי

החיסון.אתלקבלעשוייםומעלה12בניכל,2021באוגוסט20מה-החל

PSBאתלקבלהזכאיםהאנשיםשכלמעודדתCOVID-19נגדיחוסנוהזכאיםהאנשיםמכלל100%כילהבטיחומחויבת
COVID-19.הספרבביתברוקלייןבקהילתלכולםהפתוחהפייזרשלחיסוניםבמרפאתהחזיקהסטודנטיםבריאותשירותיצוות

השנייהאוהראשונההמנהאתלקבלעשוייםאנשים.2021בספטמבר8-בתתקייםשנייהמרפאה.2021באוגוסט18-בלינקולן
.PSBה-קהילתעםויתקשריפורסםעתידיותמרפאותעלנוסףמידעזמן.באותוהחיסון.של

http://www.brookline.k12.ma.us/healthattestation
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html

