
January 6, 2022

Dear SD81 Families,

Happy new year! As winter break comes to an end, we are planning for and getting excited about our return to school on

Monday, January 10th. Below is some new information that will help us all implement a safe and healthy return.

Updated Guidance from the CDC to be Issued  for Illinois Schools

While the CDC and the Illinois Department of Public Health have issued new guidance regarding isolation for positive

COVID cases and quarantining for possible cases, the Illinois State Board of Education has noted that while these new

guidelines are for the general public, guidance for schools remain the same. District 81 will continue to require a 10-day

quarantine for students who tested positive, with a negative test result presented in order to return to school.  A 14-day

quarantine will be required if you choose not to have your child tested.  We anticipate that new guidelines specific to

schools will be released soon. We will share updates with you as soon as we receive them.

Students with Symptoms of COVID

It is more important than ever that we work together to ensure our students can remain in school. We ask that you continue

to closely monitor your children for COVID-19 symptoms and keep them home from school if they are ill and get tested if

experiencing symptoms. Regarding testing, while the PCR test is the most accurate, a negative result from a rapid test

will be acceptable when required. Home tests will not be accepted.

Communication Regarding COVID

For everyone’s safety, please continue to notify us if anyone in your household tested positive for COVID over the winter

break or thereafter by emailing our district/school nurse, Jeanne Keifer at jkeifer@sd81.org or calling your child’s school

nurse.

Vaccination Update

District 81 will host a fourth free vaccine clinic for all people ages 5 and older on Saturday, January 22nd at Lincoln Middle

School from 10 am - 2 pm. The COVID-19 vaccine first and second doses, boosters, and flu shots will be available at this

clinic. No appointments are necessary.

I thank you in advance for your continued patience and support as we work together to keep our learning community healthy

and our schools open. District 81 will remain vigilant in our mitigation efforts as we welcome our students, faculty and staff

back to school. I look forward to a safe, healthy and prosperous 2022 with all of you!

Sincerely,

Dr. Kimberly Boryszewski, Superintendent of Schools

http://link.isbe.net/m/1/90208844/02-b21365-605e1a2ffbab43118a2c9ef7aef2974e/2/90/b66536c6-a131-4751-a1fe-5aa5624dedfd
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
mailto:jkeifer@sd81.org


Styczen 6, 2022

Drogie Rodziny SD81,

Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku! Ponieważ ferie zimowe dobiegają końca, planujemy i cieszymy się z powrotu do

szkoły w poniedziałek 10 stycznia. Poniżej znajduje się kilka nowych informacji, które pomogą nam wszystkim wdrożyć

bezpieczny i zdrowy powrót.

Zaktualizowane wytyczne CDC wydane dla szkół Stanu Illinois

Chociaż CDC i Departament Zdrowia Publicznego stanu Illinois wydały nowe wytyczne dotyczące izolacji w przypadku

pozytywnych przypadków COVID i kwarantanny, Illinois State Board of Education zauważył, że chociaż te nowe wytyczne są

przeznaczone dla ogółu społeczeństwa, wytyczne dla szkół pozostają takie same. Dystrykt 81 będzie nadal wymagał

10-dniowej kwarantanny dla uczniów, którzy uzyskali wynik pozytywny, z negatywnym wynikiem testu przedstawionym w

celu powrotu do szkoły. Jeśli zdecydujesz się nie badać swojego dziecka, wymagana będzie 14-dniowa kwarantanna.

Przewidujemy, że wkrótce zostaną opublikowane nowe wytyczne dotyczące szkół. Będziemy udostępniać tei aktualizacje,

gdy tylko je otrzymamy.

Uczniowie z Objawami Covid

Ważniejsze niż kiedykolwiek jest to, że pracujemy razem, aby zapewnić naszym uczniom możliwość pozostania w szkole.

Prosimy, abyś nadal uważnie monitorował swoje dzieci pod kątem objawów COVID-19 i zatrzymał je w domu, jeśli są chore,

i poddaj testom, jeśli wystąpią objawy. Jeśli chodzi o testowanie, chociaż test PCR jest najdokładniejszy, negatywny

wynik szybkiego testu będzie akceptowalny w razie potrzeby. Testy domowe nie będą akceptowane.

Komunikacja dotycząca COVID

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o dalsze powiadamianie nas, jeśli ktoś z Państwa gospodarstwa domowego uzyskał

pozytywny wynik testu na obecność COVID w czasie przerwy zimowej lub później, wysyłając wiadomość e-mail do naszej

pielęgniarki okręgowej/szkolnej Jeanne Keifer na adres jkeifer@sd81.org lub dzwoniąc do szkolnej pielęgniarki.

Aktualizacja szczepień

Dystrykt 81 będzie gospodarzem czwartej bezpłatnej kliniki szczepień dla wszystkich osób w wieku 5 lat i starszych w

sobotę 22 stycznia w Lincoln Middle School w godzinach 10:00-14:00. Pierwsza i druga dawka szczepionki COVID-19,

dawki przypominające i szczepionki przeciw grypie będą dostępne w tej klinice. Nie są wymagane umówienia.

Z góry dziękuję za nieustanną cierpliwość i wsparcie, gdy wspólnie pracujemy, aby nasza społeczność ucząca się była

zdrowa, a nasze szkoły otwarte. Dystrykt 81 zachowuje czujność w naszych wysiłkach łagodzących skutki, gdy witamy

naszych uczniów, wykładowców i personel z powrotem w szkole. Życzę Wam wszystkim bezpiecznego, zdrowego i

dostatniego 2022 roku!

Z poważaniem,

Dr. Kimberly Boryszewski, Kurator Oświaty



Enero 6, 2022

Estimadas familias de SD81,

¡Feliz año nuevo! A medida que las vacaciones de invierno llegan a su fin, estamos planeando y entusiasmados con nuestro regreso a

la escuela el Lunes 10 de Enero. A continuación hay información nueva que nos ayudará a todos a implementar un regreso seguro y

saludable.

Orientación actualizada del CDC que se emitirá para las escuelas de Illinois

El CDC y el Departamento de Salud Pública de Illinois han emitido una nueva guía sobre el aislamiento de casos positivos de COVID y

la cuarentena para posibles casos, la Junta de Educación del Estado de Illinois ha señalado que, si bien estas nuevas pautas son para

el público en general, la orientación para las escuelas sigue siendo la misma. El Distrito 81 continuará requiriendo una cuarentena de 10

días para los estudiantes que dieron positivo, con un resultado negativo presentado para regresar a la escuela. Se requerirá una

cuarentena de 14 días si elige que su hijo no sea evaluado. Anticipamos que pronto se publicarán nuevas pautas específicas para las

escuelas. Compartiremos actualizaciones con usted tan pronto como las recibamos.

Estudiantes con Síntomas de COVID

Es más importante que nunca que trabajemos juntos para garantizar que nuestros estudiantes puedan permanecer en la escuela. Le

pedimos que continúe monitoreando de cerca a sus hijos para detectar síntomas de COVID-19 y que no vayan a la escuela si están

enfermos y que se hagan la prueba si experimentan síntomas. Con respecto a las pruebas, si bien la prueba PCR es la más precisa,

un resultado negativo de una prueba rápida será aceptable cuando sea necesario. No se aceptarán pruebas caseras.

Comunicación sobre COVID

Para la seguridad de todos, continúe notificándonos si alguien en su hogar dio positivo por COVID durante las vacaciones de invierno y

después, enviando un correo electrónico a la enfermera de nuestra escuela/distrito, Jeanne Keifer, a jkeifer@sd81.org o llamando a la

enfermera de la escuela de su hijo.

Actualización de vacunación

El Distrito 81 organizará una cuarta clínica de vacunación gratuita para todas las personas mayores de 5 años el Sábado 22 de Enero

en la Escuela Intermedia Lincoln de 10 am a 2 pm. La primera y segunda dosis de la vacuna COVID-19, los refuerzos y las vacunas

contra la gripe estarán disponibles en esta clínica. No se necesitan citas.

Les agradezco de antemano su continua paciencia y apoyo mientras trabajamos juntos para mantener saludable a nuestra comunidad

de aprendizaje y nuestras escuelas abiertas. El Distrito 81 permanecerá atento a nuestros esfuerzos de mitigación mientras damos la

bienvenida a nuestros estudiantes, profesores y personal de regreso a la escuela. ¡Espero un 2022 seguro, saludable y próspero con

todos ustedes!

Atentamente,

Dra. Kimberly Boryszewski, Superintendente de Escuelas


