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ԲԴՄՇ-ի հարգելի աշակերտներ, ընտանիքներ և աշխատակիցներ. 

  
Մենք բոլորս էլ պետք է ներդրում կատարենք և շարունակենք իրականացնել 

անվտանգության չափանիշները մեր աշակերտներին և աշխատակազմին անվտանգ 

պահելու համար: Խնդրում ենք ծանոթանալ հետևյալ թարմացումների և հիշեցումների 

հետ, որոնք շատ կարևոր են մեր դպրոցները անվտանգ ու ապահով պահելու համար:  
  
ԲԴՄՇ-ի աշխատակազմի կողմից պատվաստանյութի պարտադիր ստացում.  

Սեպտեմբերի 2-ին կայացած կրթական գրասենյակի ժողովի ընթացքում  որոշում 

ընդունվեց, ըստ որի ԲԴՄՇ-ի բոլոր աշխատակիցները պետք է պատվաստանյութ 

ստանան մինչև հոկտեմբերի 22-ը, եթե օրիանական ազատում չունեն: Ահա այստեղ դուք 

կարող եք ծանոթանալ այդ որոշման հետ:  
 

Աշակետների և ծնողների կողմից պատվաստանյութի ստացում.  
Այն բոլոր անհատաները, որոնց համար հասանելի է պատվաստանյութը, պետք է այն 

ստանան: Խնդրում ենք որքան կարելի է շուտ պատվաստանյութ ստանալ: 12-ից բարձր 

տարիքի պատվաստանյութ ստացած աշակերտներին հարկավոր չէ մեկուսանալ, եթե 

շփվել են վարակված անհատի հետ և չունեն ախտանշաններ:  

  
Քննություն.  

ԲԴՄՇ-ն խստորեն քաջալերում է ձեզ շաբաթական քննություն անցնել և կշարունակենք 

անվճար քննություն տրամադրել մեր աշակերտների և աշխատակազմի համար:  COVID-

19-ի քննություն հանձնելը շատ կարևոր է մեր դպրոցներն ապահով պահելու համար և 

կանխարգելի վարակի տարածումը: Մենք ցանկանում ենք հիշեցնել ծնողներին և 

աշխատակազմին, որ ձեզ կտեղեկացնենք միայն այն դեպքում, երբ քննության 

պատասխանը դրական լինի: Դուք կարող եք ծանոթանալ  շաբաթական արդյունքների 

հետ սեղմելով ԱՅՍՏԵՂ: Բացի դրանից, կտեղեկացենք նաև այն անհատներին, ովքեր 

շփվել են վարակված անձի հետ:  Շաբաթը մեկ անգամ քննություն հանձնելու համար 

արձանագրվել ՍԵՂՄԵԼՈՎ ԱՅՍՏԵՂ:  
 

Ախտանշանների ստուգում. 
Բոլորիս ապահովության համար, եթե ձեր երեխան COVID-19-ի ախտանշաններ ունի, 

խնդրում ենք պահել նրան տանը և դպրոց չվերադառնալ մինչև քննության բացասական 

պատասխան չստանա: Այդ աշխատնշաններից են 100.4° F ջերմությունը, դողերոցքը, 

հազը, կոկորդացավը, շնչահեշձությունը, գլխացավը, հոտի և համի կորուստը, 

https://legistarweb-production.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/pdf/1041367/Resolution_7_-_Covid_Vaccine_Requirement_for_Employees.pdf
https://www.burbankusd.org/Page/3582
https://www.burbankusd.org/Page/3582
https://us-east-2.protection.sophos.com/?d=formdr.com&u=aHR0cHM6Ly9hcHAuZm9ybWRyLmNvbS9wcmFjdGljZS9NVFUyTmpNPS9mb3JtL0wwTDd1SERSX21uSWlLYkNweFlBcGdYVXVhOWFyN2F2&i=NWVhMGI5Y2JiMDIzNGIxMTk2NTMyMDVm&t=NU1lazZ1dTJmTUNmUW9qRldOM1VOMCtBVlhzY043ZGZUT2NMVzhjTlBsMD0=&h=dc8877f476ca4f34a8ff688e5610c9ad


սրտխառնոցը/փսխումը, լուծը, մարմնի ցավերը, գերհոգնածությունը, 

քթարտադրությունը, գերբնակվածությունը:  

Հարցեր ունենալու դեպքում, խնդրում ենք էլեկտրոնային փոստով նամակ ուղարկել այս 

հասցեին. Re-openingSchool@burbankusd.org 

Մենք գնահատում ենք ձեր համագործակցությունը և օգնությունը մեր աշակաետներին և 

աշխատակազմին անվտանգ պահելու համար:  

Անկեղծորեն, 

 
դոկտոր Մաթ Հիլլ (նա/նրա) 

գերատեսուչ  

mailto:Re-openingSchool@burbankusd.org

