
Matapos maisagawa  ang pag-aaral ng malayuan sa panahon ng COVID-19  Manatili-sa-Bahay (Shelter-In-Place), ang 
mga paaralan ng San Mateo County ay nagpa-plano at naghahanda sa pagbabalik ng mga mag-aaral sa paaralan para 
sa nabagong in-person na pag-aaral para sa taon ng 2020-21 ng paaralan. Ang mga lider ng edukasyon at kalusugan ng 
San Mateo County ay nakikipagtulungan upang mabuo ang Balangkas ng Pagbawi sa Pandemya para sa mga Paaralan na 
tutulong sa paggabay sa pagsisiskap na ito. Ang dokumentong ito ay nagbibigay ng buod ng balangkas.

Batay sa Agham at mga Pinakamahusay na mga Gawi
Ang Balangkas ng Pagbawi sa Pandemya para sa mga Paaralan ay batay sa agham, pinakamahusay na mga gawi, at binuo 
mula sa direktang konsultasyon sa Opisyal ng Kalusugan ng San Mateo County at sumasalamin sa kasalukuyang kalagayan 
ng kalusugan.

Tinutukoy ng Balangkas ang mga kondisyon at nagbibigay ng mga rekomendasyon tungkol sa mga gawain sa paglilinis at 
mga suplay na kinakailangan para sa ligtas na pagbabalik sa kampus na pag-aaral. Ang Balangkas ay nagbibigay din sa mga 
lider ng paaralan ng halimbawa ng modelo sa pagtuturo na nagpapahintulot sa malawak na saklaw ng tagpo ng pag-aaral, 
kabilang ang sa kampus, sa tahanan, o ang pinagsamang parehong sa kampus at sa tahanan upang suportahan ang mga 
pangangailangan sa pag-aaral ng lahat ng bata at pamilya.

Nakahanay sa mga Patnubay ng Lokal at Estado
Ang Balangkas ay binuo sa direktang konsultasyon sa sangay ng Kalusugan ng San Mateo County (San Mateo County 
Health) at sumasalamin sa gabay na kasama sa  Stronger Together, a Guidebook for the Safe Reopening of California’s Public 
Schools (Mas Malakas Magkasama, Gabay sa Ligtas na Muling Pagbukas ng mga Pampublikong Paaralan sa California) ng 
Kagawaran ng Edukasyon ng California (California Department of Education) at COVID-19 Industry Guidance: Schools and 
School-Based Programs (COVID-19 Gabay ng Industriya: Mga Paaralan at mga Programa Base sa Paaralan) ng Kagawaran ng 
Pampublikong Kalusugan ng California.

Pagtutok sa Pagkapatas-patas
Ang COVID-19 na pandemya ay lalong nagpapahirap sa mga mag-aaral na mula sa pamilyang may limitadong ma-
pagkukunan ng pananalapi, mga mag-aaral na may espesyal na pangangailangan, kabilang ang mga mag-aaral na may 
kapansanan, at mga mag-aaral na mababa ang antas ng baitang o mga may kulang na puntos. Ang Balangkas ay nananawa-
gan sa mga paaralan na hubugin ang kanilang plano sa pagbalik sa paaralan na may pagtuon sa mga mag-aaral  na may 
higit na pangangailangan sa pag-aaral at pagpapaunlad ng mga modelo sa pagtuturo mula roon.

Mga Pagsasaalang-alang sa Kalusugan at Kaligtasan para sa mga Kawani
Bagama’t may katibayan na ang mga bata at ang mga wala pa sa sapat na gulang ay di-gaanong nai-impeksyonan ng 
COVID-19, may natitira pa rin na panganib para sa lahat ng matatanda sa kanilang pagbalik interaksyon sa komunidad, 
kabilang na ang trabaho. Tinutugunan ng Balagtas ang pangangailangan ng pamamaraan na panatilihing ligtas ang lahat ng 
empleyado ng paaralan hangga’t maaari.

Apat na Haligi para sa isang Ligtas na Pagbalik sa Paaralan
Ang Balangkas ay batay sa Apat na Haligi na naglalarawan kung ano ang mahalaga sa paglikha at pagtataguyod ng pinaka-
ligtas at pinakamabuti na kapaligiran para sa mga mag-aaral at kawani at upang maiwasan ang pagkalat ng nakakahawang 
sakit. Upang masiguro ang isang ligtas na pagbalik sa paaralan, ang mga lider ng edukasyon ay dapat na magpatupad ng 
mga protokol upang matugunan ang Apat na Haligi, na kinabibilangan ng:
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https://covid19.ca.gov/pdf/guidance-schools.pdf


• Kalusugan at Kalinisan (Health and 
Hygiene) – pagsasanay ng araw-araw na 
gawain para sa kalinisan, pagsasagawa 
ng mga pang-araw-araw na pagsasala 
ng kalusugan, kabilang ang pagkuha ng 
temperatura, pagbibigay ng mahalagang 
kagamitan pang proteksyon  (essential 
protective equipment - EPE), at pagsasagawa 
ng epektibong mga gawain sa paglilinis.

• Pantakip sa Mukha (Face Coverings) – batay 
sa malawak na pananaliksik, ang pantakip 
sa mukha ay mahalaga upang maiwasan 
ang pagkalat ng COVID-19 at kinakailangan 
para sa lahat ng nasa kampus mula sa mga 
mag-aaral sa kindergarten hanggang sa 
mga kawani, maliban sa mga hindi maaaring 
magsuot ng isa dahil sa medikal na mga 
kadahilanan. Ang mga paaralan ay magbibigay ng impormasyon at mga patnubay tungkol sa pantakip sa mukha.

• Pisikal na Distansya (Physical Distancing) – ay isa pang kritikal na elemento sa paglilimita sa pagkalat ng 
nakakahawang sakit, kabilang ang COVID-19. Gumagamit ang mga paaralan ng mga estratehiya para limitahan 
ang bilang ng tao sa anumang puwang, na maaaring kabilangan ng alternatibong iskedyul para sa mga mag-
aaral, muling pagsasa-aayos ng mga silid-aralan, paggamit ng panlabas na puwang bilang silid-aralan, at 
paglilimita ng paggamit ng mga karaniwang lugar sa kampus.

• Limitahan ang mga Pagtitipon (Limiting Gatherings) – tinutugunan ang pangangailangan na limitahan ang 
pagpupulong at mga kaganapan sa pangkat na nagaganap sa labas ng pagtuturo. Ang mga guro at mag-aaral 
na nagtitipon para sa pag-aaral ay isang mahalagang aktibidad at hindi maituturing na pagtitipon. Ang mga 
aktibidad sa labas ng pagtuturo ay dapat isagawa nang malayuan, ipagpaliban, o kung hindi man ay muling 
ayusin ang istruktura.

Pagsusuri at Komunikasyon tungkol sa mga Kaso ng COVID-19
Ang mga lider ng County at paaralan ay nagtutulungan upang bumuo ng karaniwan na protokol para sa pagsusuri at pagsu-
baybay ng nakipag-ugnay. Kapag nakumpirma na, ang mga mga protokol na ito ay maisasaad sa Balangkas. Ang sistema ng 
komunikasyon sa pagitan ng Kalusugan ng County (County Health) at ang Tanggapan ng Edukasyon ng San Mateo County 
(San Mateo County Office of Education) at mga lokal na paaralan ay nakaayos na sa kaganapan na may isang kumpirmadong 
kaso ng COVID-19 sa isang komunidad ng paaralan.

Pagpapatuloy ng Pag-aaral
Upang matugunan ang lahat ng mga kinakailangan ng Apat na Haligi, dapat balansehin ng mga paaralan kung gaano 
karaming mag-aaral ang nasa kampus para sa in-person na pag-aaral sa kahit na anong oras, na may karagdagang 
programa at suporta para sa mga araw kung kailan ang mag-aaral ay maaaring makibahagi sa distansyang pag-aaral . Dahil 
ang County ay maaaring makaranas ng pangalawang bugso ng COVID-19, ang mga paaralan ay naghahanda din na bumalik 
sa pangkabuuang distansyang pag-aaral kung kinakailangan.

Pangangalaga sa Bata
Ang pangangalaga sa bata bago, habang at pagkatapos ng oras ng pag-aaral ay napakahalaga sa isang matagumpay na 
pagbalik sa kampus. Ang isang kasamahan na dokumento sa Balangkas ay binubuo upang magbigay ng karagdagang 
gabay para sa pangangalaga ng bata at mga operasyon sa labas ng paaralan. Samantala, ang County, paaralan, at mga 
tagapamahala ng pangangalaga sa bata ay nagtutulungan upang bumuo ng mga solusyon upang tugunan ang mahalagang 
pangangailangan na ito.

More Information
Ang kopya ng Balangkas ng Pagbawi sa Pandemya para sa mga Paaralan at mga karagdagang mapagkukunan ng  
impormasyon ay matatagpuan sa  website ng Tanggapan ng Edukasyon ng San Mateo County (San Mateo County Office  
of Education).
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