BP 5141.3
معتمدة في اجتماع مجلس التعليم للمنطقة التعليمية  BUSDالمنعقد في  6أكتوبر 2021

سياسة تلقي اللقاح وإجراء الفحوصات لجميع الطالب
بحلول  3يناير  ،2022يجب على جميع طالب  BUSDالذين تبلغ أعمارهم  12عا ًما أو أكثر (بخالف طالب مدرسة بيركلي للبالغين)
تلقي اللقاح ضد كوفيد 19-بالكامل .يجب على الطالب الذين لم يتلقوا اللقاح بالكامل بحلول ذلك التاريخ الخضوع لفحص كوفيد19-
األسبوعي الميداني ،ما لم يكن لدى الطالب إعفاء طبي من الفحص .ال تدخل هذه السياسة حيز التنفيذ إال إذا توفرت فحوصات كافية
الستيعاب الطالب الذين يختارون عدم تلقي اللقاح.
صا من إدارة الغذاء والدواء األمريكية ( )FDAلألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  11-5عا ًما (بما في ذلك ترخيص
إذا كان اللقاح مرخ ً
االستخدام في حاالت الطوارئ) ،فيجب أن تحدد المقاطعة موعدًا لمدة أربعة أشهر من تاريخ ترخيص إدارة الغذاء والدواء والذي يجب
ً
كامال أو إخضاعهم للفحص األسبوعي.
بحلوله إما تلقي جميع األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  11-5عا ًما لقا ًحا
اعتبارا من  3يناير  ،2022يجب تقديم دليل على تلقي اللقاح ألي شخص يبلغ من العمر  12عا ًما أو أكثر لحضور أي فعالية داخلية من
ً
فعاليات  BUSDالالمنهجية.
بحلول  3يناير  ،2022يجب على جميع طالب مدرسة بيركلي للبالغين تلقى اللقاح ضد كوفيد ،19-ما لم يكن لدى الطالب إعفاء طبي أو
ديني موثق ،كشرط لاللتحاق بالمدرسة شخصيًا .لن يكون هناك خيار للفحص األسبوعي كبديل عن تلقي اللقاح من أجل حضور مدرسة
بيركلي للبالغين شخصيًا.
خيارا للطالب الذين تلقوا اللقاح عند االقتضاء وفقًا إلرشادات الصحة العامة.
سيظل فحص المراقبة
ً
حملة الصحة العامة والحصول على اللقاح
يجب على المقاطعة تنظيم حملة تلقي اللقاح ضد كوفيد 19-بالشراكة مع إدارة الصحة العامة في مدينة بيركلي والمنظمات المجتمعية.
يجب أن تعمل المقاطعة مع إدارة الصحة العامة في مدينة بيركلي لتوفير عيادات تلقي اللقاح في مواقع المدارس و/أو بالقرب منها .ال يجوز
ً
مؤهال ألي نشاط بسبب عدم حصوله على اللقاح.
اعتبار أي طالب غير

التعريفات
يكون الطالب "تلقى اللقاح بالكامل" إذا انقضى أسبوعان على الجرعة الثانية من اللقاح.
يجب على المقاطعة استخدام نفس اإلجراءات لتقييم اإلعفاءات الطبية أو الدينية كما هو مستخدم لسياسات الموظفين.

