
 

 

31 mars 2020 

 Të dashur Prindër, Famijarë dhe Personel i Shkollave Publike të Waterbury: 

Ditën e hënë, në 30 Mars, ne morrëm nje informacion që konfirmon se edhe tre punonjës të                 

tjerë të shkollave publike ne Waterbury janë testuar pozitive për COVID-19: një anëtar i stafit               

mësimor në Shkollën Fillore Duggan, nje anëtar i stafit të Shërbimit të Ushqimit në Waterbury               

Arts Magnet School dhe një shofer i shërbimit te ushqimit. E kuptoj që ky informacion mund të                 

shkaktojë frikë dhe ankth, po nderkohe ju ve ne dijeni që Departamenti i Waterbury te               

Shëndetit Publik është i angazhuar dhe po komunikon me të gjithe personat. 

Me sa jam ne dijeni, të tre individët filluan të shfaqin simptoma pas mbylljes se shkollave në 12                  

mars. Punonjësit zbatuan udhëzimet dhe pasi nuk u ndjene mire nuk u paraqiten për të punuar.                

Secili punonjës raportoi rezultatin e tyre të testit ne kreu i larte i tyre dhe ata po marrin trajtim.                   

Ju urojme atyre një shërim sa me të shpejtë. 

Unë dua t'ju siguroj se të gjithë anëtarët tanë të Shërbimit Ushqimor praktikojnë nivelin më të                

lartë të praktikave të përgatitjes dhe ofrimit të ushqimit të sigurt dhe higjienik. Ata gjithashtu               

respektojnë udhëzimet për distancimin shoqëror. Cdo anëtar i stafit të Shërbimit të Ushqimit i              

cili ndjehet i sëmurë i është kërkuar të qëndrojë në shtëpi. Shkollat gjithashtu po pastrohen               

plotësisht nga stafi ynë i mirembajtjes, dhe gjithashtu nga shërbime profesionale pastrimi. 

Shkollat Publike të Waterbury janë të angazhuara të ndajnë me ju informacione te bazuar ne               

fakte dhe në kohën e duhur. Ne do të ndjekim udhëzimet në lidhje me raportimin e individëve                 

që testohen pozitivisht për COVID-19 duke respektuar dhe mbrojtur privatesine e punonjësve            

tanë në përputhje me ligjin federal. 

Ju lutemi vazhdoni të ndiqni udhëzimet e Qendres për Kontrollin e Sëmundjeve Centers for              

Disease Control, duke perfshire distancimin social. Nëse keni ndonjë shqetësim ose pyetje ju             

inkurajoj te kontaktoni mjekun tuaj. 

 

 

1 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html


 
Le të vazhdojmë ta mbështesim njëri-tjetrin gjatë kësaj situate te veshtire dhe të pasigurt.              

Qëndroni të sigurt dhe të shëndetshëm. 

Sinqerisht, 

 

 

Dr. Verna D. Ruffin 

Superintendente e Shkollave 
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