
  
 
Face Coverings  
        Please describe how the district will implement requirements for facial coverings that at a 
minimum require the wearing of face coverings, except during meals and unless face coverings 
cannot be medically tolerated, for:  

 
 

● All persons (staff, students, parents, visitors, etc.) must wear a face covering while on school 
grounds. This includes all indoor and outdoor school property. 

● All staff will wear facial coverings when in classrooms, except (1) during meals (2) Any staff 
member that is incapacitated or unable to remove the facial covering without assistance, 
must not wear a facial covering (3) if face coverings cannot be medically tolerated as 
documented through written and signed verification by a physician. 

● Facial coverings must be worn by preK-12 students, staff, and bus drivers during school 
transportation. Any staff or student that is unable to medically tolerate a facial covering must 
not wear one. Any staff or student that is incapacitated or unable to remove the facial 
covering without assistance, must not wear one. Any staff or student unable to wear a facial 
covering as documented must provide written and signed verification by a physician.  Facial 
coverings may be homemade, manufactured reusable, or disposable level-one (basic) grade 
surgical masks. 

● All staff and all students in grades pre-kindergarten and up will wear facial coverings when in 
indoor hallways and common areas, except (1) during meals and (2) unless face coverings 
cannot be medically tolerated as documented through written and signed verification by a 
physician. 

● Facial coverings are not required in preschool classrooms by children ages 3 and 4. 
● All students in grades kindergarten through 5 will be required to wear masks but individual 

circumstances will be taken into account when in the classroom.  
● All staff and students in grades 6-12 will wear facial coverings, except (1) during meals and 

(2) unless face coverings cannot be medically tolerated as documented through written and 
signed verification by a physician. 

● The district will provide reusable face coverings to every student and staff member. 
Disposable PPE/face coverings will also be available at every building in the event a student 
or staff member should need them. 

● Homemade, and reusable face coverings must be washed daily.  Students and staff will be 
instructed to do this at home. 

● Staff serving students with significant disabilities preventing the use of facial coverings are 
referred to forthcoming guidance from MDE. 

● Disposable face coverings will be disposed of at the end of each day. 
● Building, grounds, and transportation signage will be prominent throughout all school facilities 

and clearly identify who is required to wear face coverings in each designated area of the 
building. 

● Guests to the school building (presenters, substitute teachers, etc) will be issued a 
disposable face covering upon signing in at the main office and will be instructed to wear the 

 



  
face covering at all times.  Instances of non-compliance will result in the guest being escorted 
from the building by the building administrator. 

● In instances of uncertainty about individuals not wearing face coverings, these matters will be 
relayed to the building administration for review and decisive action. 

● PreK-5 and special education teachers should consider wearing clear masks. 
● Facial coverings should be considered for K-5 students and students with special needs in 

classrooms. 
● Facial coverings should be considered for preK students and students with special needs in 

hallways and common areas. 
● Facial coverings are not recommended for use in classrooms by children ages 3 and 4. 
● Facial coverings should never be used on children under age 2. 

 
With regard to face coverings, the district plans to follow all required, strongly recommended, and 
recommended procedures and protocols in both Phase 4 and Phase 5 of Michigan’s Safe Start 
Plan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



  

 أغطیة الوجه

 الرجاء شرح كیفیة تطبیق القطاع التعلیمي متطلبات استخدام أغطیة الوجه باعتبار أن المطلوب كحد أدنى ارتداء أغطیة الوجه
 دائمًا ، باستثناء وقت تناول وجبات الطعام ووجود سبب طبي یمنع القدرة على استخدامه.

 
    یجب على جمیع األشخاص (الموظفین والطالب وأولیاء األمور والزوار ، إلخ) ارتداء غطاء للوجه أثناء تواجدهم1.

 على  أرض المدرسة. وهذا یشمل جمیع ممتلكات المدرسة الداخلیة والخارجیة.
  جمیع الموظفین وجمیع الطالب في صفوف الحضانة إلى الثاني عشر أثناء التواجد في الحافلة المدرسیة.2.

    جمیع الموظفین وجمیع الطالب في صفوف الحضانة إلى الثاني عشر أثناء التواجد في   في3.
  الممرات الداخلیة والمناطق المشتركة.

     جمیع الموظفین في الفصول الدراسیة4.

    جمیع الطالب في الفصول الدراسیة من ریاض األطفال حتى الثاني عشر.5.
 سیرتدي جمیع الموظفین أغطیة للوجه أثناء التواجد في الفصول الدراسیة ، باستثناء (1) أثناء تناول الطعام (2) یجب●

 أال یرتدیه أي موظف عاجز أو غیر قادر على إزالة غطاء الوجه دون مساعدة (3) في حال وجود مانع طبي یتعذر
  معه تحمل ارتداءه طبًیا كما هو موثق من خالل التقریر الطبي المقدم والموقع من قبل الطبیب.

 یجب ارتداء أغطیة الوجه من ِقبل طالب الحضانة وحتى الصف الثاني عشر والموظفین وسائقي الحافالت أثناء النقل●
 المدرسي. یجب أال یرتدیه أي موظف أو طالب غیر قادر على تحمل غطاء الوجه طبیا. یجب أال یرتدیه أي موظف أو
 طالب عاجز أو غیر قادر على إزالة غطاء الوجه دون مساعدة. یجب على أي موظف أو طالب غیر قادر على ارتداء

 غطاء الوجه لمانع طبي یتعذر معه تحمل ارتداءه طبًیا كما هو موثق من خالل التقریر الطبي المقدم والموقع من قبل
 الطبیب. من الممكن أن تكون أغطیة الوجه مصنوعة منزلًیا ، أو قابلة إلعادة االستخدام ، أو أقنعة جراحیة من

  المستوى األول (األساسي) المخصصة لالستخدام لمرة واحدة فقط.

 سیرتدي جمیع الموظفین وجمیع الطالب في صفوف الروضة وما فوق أغطیة الوجه عند التواجد في الممرات الداخلیة●
 والمناطق العامة ، باستثناء (1) أثناء تناول الطعام و (2) وجود مانع طبي یتعذر معه تحمل ارتداءه طبًیا كما هو

 موثق من خالل التقریر الطبي المقدم والموقع من قبل الطبیب .أغطیة الوجه غیر مطلوبة في فصول الحضانة لألطفال
  الذین تتراوح أعمارهم بین الثالث و األربع سنوات.

 سُیطلب من جمیع الطالب من صفوف ریاض األطفال حتى الصف الخامس ارتداء األقنعة أثناء التواجد في الفصول●
  الدراسیة مع أخذ الحاالت االستثنائیة بعین االعتبار.

 سیرتدي جمیع الموظفین والطالب من صفوف السادس إلى الثاني عشر أغطیة للوجه ، باستثناء  (1) أثناء تناول●
 الطعام (2)  وجود مانع طبي یتعذر معه تحمل ارتداءه طبًیا كما هو موثق من خالل التقریر الطبي المقدم والموقع من

 قبل الطبیب .
 سیوفر القطاع أغطیة وجه قابلة إلعادة االستخدام لكل طالب وموظف. ستتوفر أیًضا معدات الوقایة الشخصیة / أغطیة●

  الوجه التي یمكن التخلص منها في كل مبنى في حالة احتیاج الطالب أو الموظف إلیها.

 یجب غسل أغطیة الوجه المصنوعة منزلًیا والقابلة إلعادة االستخدام یومًیا. سیتم توجیه الطالب والموظفین للقیام بذلك●
  في المنزل.

 على الموظفین الذین یخدمون الطالب ذوي اإلعاقات الشدیدة التي یتعذر معها استخدام أقنعة الوجه إلى اتباع●
  التوجیهات القادمة من مدیریة التربیة.

  سیتم التخلص من أغطیة الوجه التي یمكن التخلص منها في نهایة كل یوم.●

 



  
 سیتم وضع الفتات المباني واألراضي والمواصالت بشكل بارز في جمیع مرافق المدرسة تحدد بوضوح من یجب أن●

  یرتدي أغطیة الوجه في كل منطقة محددة من المبنى.

 عند تسجیل الدخول في المكتب الرئیسي سیتم إعطاء الضیوف (المحاضرون والمعلمون البدالء ، إلخ)   أقنعة وجه●
 االستخدام الواحد   وسیطلب منهم ارتدائها في جمیع األوقات.  في حال عدم امتثال الضیف لهذه اإلجراءات سنعمد إلى

 مرافقة الضیف إلى خارج المبنى بواسطة مسؤول المبنى.
 في حاالت الشك بشأن عدم ارتداء أحد األفراد قناع الوجه ، سیتم نقل هذه األمور إلى إدارة المبنى للمراجعة واتخاذ●

  اإلجراءات الحاسمة.

 یجب على معلمي صفوف الحضانة وحتى الصف الخامس ومعلمي ذوي االحتیاجات الخاصة التفكیر في ارتداء أقنعة●
  شفافة.

 یجب أخذ استخدام قناع الوجه لطالب ریاض األطفال وحتى الصف الخامس والطالب ذوي االحتیاجات الخاصة في●
  الفصول الدراسیة    في عین االعتبار.

 یجب أخذ استخدام قناع الوجه لطالب ریاض األطفال وحتى الصف الخامس والطالب ذوي االحتیاجات الخاصة  ●
 الممرات والمناطق المشتركة في عین االعتبار.

 ال ینصح باستخدام أغطیة الوجه لألطفال الذین تتراوح أعمارهم بین الثالث واألربع سنوات.●
  یجب عدم استخدام أغطیة الوجه لألطفال دون سن الثانیة.●

  فیما یتعلق بتغطیة الوجه ، تخطط المنطقة التباع جمیع اإلجراءات والبروتوكوالت المطلوبة والموصى بها بشدة والموصى بها
 في كل من المرحلتین الرابعة والخامسة من خطة البدایة اآلمنة في والیة میشیغان.

  
 

 


