
August 15, 2022 
 
Dear Parents and Guardians, 
 
As we prepare for the 2022-23 school year, we wanted to communicate about our COVID-19 
protocols for the beginning of the school year. We will start the school year with the same COVID-
19 protocols we followed at the end of last school year.  
 
Some of the questions that we have received include:  

Will students, staff, and school visitors be required to wear a face-covering in school buildings 
or vehicles? 
No. Masking is a personal choice and will not be required in school buildings or vehicles. 

Are there any social distancing mitigation strategies in place? 
No. Classrooms and cafeterias will return to pre-pandemic configurations. 

Will the District be contact tracing? 
No. We will no longer contact trace when there is a positive COVID-19 case. 

Will families be notified when their child has been exposed to a positive COVID-19 case? 
No. Since we will not be contact tracing, there will not be communication to families about positive 
cases.  

Will the District employ any mitigation strategies? 
Yes. We will continue to clean high touch points, emphasize hand washing and proper hygiene 
practices, temperature check upon entrance to school, and maintain increased ventilation in all of our 
school buildings. 

What should you do if your child is showing symptoms of being ill? 
As we return to our previous health procedures for all illnesses, learners should stay home from 
school if they are experiencing symptoms (fever, diarrhea, etc.). If you have questions, please contact 
your school nurse.  

If your child would test positive for COVID-19, please notify the school nurse or school 
administration. We will be asking the individual to isolate for five days.  

If you have any questions, please contact your child’s building principal or Cathy Koenig, Director of 
Student Services, at 717-768-5577. 
 
Enjoy the rest of your summer! We look forward to seeing learners on the first day of school, August 
23rd. 
 
Sincerely, 
 
 
Dr. Erik Orndorff 
Superintendent 



 
15 de agosto de 2022 
 
Queridos padres y guardianes, 
 
Mientras nos preparamos para el año escolar 2022-23, queríamos comunicarles nuestros protocolos 
de COVID-19 para el comienzo del año escolar. Comenzaremos el año escolar con los mismos 
protocolos de COVID-19 que seguimos al final del año escolar pasado. 
 
Algunas de las preguntas que hemos recibido incluyen: 
 
¿Se requerirá que los estudiantes, el personal y los visitantes de la escuela se cubran la cara en 
los edificios o vehículos escolares? 
No. El enmascaramiento es una elección personal y no será necesario en los edificios o vehículos 
escolares. 
 
¿Existen estrategias de mitigación de distanciamiento social? 
No. Las aulas y las cafeterías volverán a las configuraciones previas a la pandemia. 
 
¿El Distrito rastreará los contactos? 
No. Ya no contactaremos con Trace cuando haya un caso positivo de COVID-19. 
 
¿Se notificará a las familias cuando su hijo haya estado expuesto a un caso positivo de COVID-
19? 
No. Dado que no realizaremos un seguimiento de contactos, no habrá comunicación a las familias 
sobre casos positivos. 
 
¿Empleará el Distrito alguna estrategia de mitigación? 
Sí. Continuaremos limpiando los puntos de alto contacto, enfatizando el lavado de manos y las 
prácticas adecuadas de higiene, controlando la temperatura al ingresar a la escuela y manteniendo 
una mayor ventilación en todos nuestros edificios escolares. 
 
¿Qué debe hacer si su hijo muestra síntomas de estar enfermo? 
A medida que volvemos a nuestros procedimientos de salud anteriores para todas las enfermedades, 
los alumnos deben quedarse en casa y no ir a la escuela si experimentan síntomas (fiebre, diarrea, 
etc.). Si tiene preguntas, comuníquese con la enfermera de su escuela. 
 
Si su hijo da positivo por COVID-19, notifique a la enfermera de la escuela o a la administración de 
la escuela. Le pediremos al individuo que se aísle durante cinco días. 
 
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el director del edificio de su hijo o con Cathy Koenig, 
Directora de Servicios Estudiantiles, al 717-768-5577. 
 
Disfruta el resto de tu verano! Esperamos ver a los estudiantes el primer día de clases, el 23 de 
agosto. 
 
Sinceramente, 
Dr. Erik Orndorff 
Superintendente 



Ngày 15 tháng 8 năm 2022 
 
Kính gửi Cha mẹ và Người giám hộ, 
 
Khi chúng tôi chuẩn bị cho năm học 2022-23, chúng tôi muốn thông báo về các giao thức COVID-19 
của chúng tôi cho đầu năm học. Chúng ta sẽ bắt đầu năm học với cùng các giao thức COVID-19 mà 
chúng ta đã tuân theo vào cuối năm học trước. 
 
Một số câu hỏi mà chúng tôi đã nhận được bao gồm: 
 
Học sinh, nhân viên và khách đến thăm trường có được yêu cầu đeo khăn che mặt trong các 
tòa nhà hoặc xe cộ của trường không? 
Không. Mặt nạ là một lựa chọn cá nhân và sẽ không bắt buộc trong các tòa nhà hoặc phương tiện 
giao thông của trường học. 
 
Có chiến lược giảm thiểu mất cân bằng xã hội nào được áp dụng không? 
Không. Các lớp học và nhà ăn sẽ trở lại cấu hình trước đại dịch. 
 
Học khu sẽ liên hệ truy tìm? 
Không. Chúng tôi sẽ không liên lạc với dấu vết nữa khi có trường hợp COVID-19 dương tính. 
 
Các gia đình có được thông báo khi con họ tiếp xúc với một trường hợp COVID-19 dương tính 
không? 
Không. Vì chúng tôi sẽ không truy tìm liên hệ, nên sẽ không có thông báo cho các gia đình về các 
trường hợp dương tính. 
 
Học khu có áp dụng bất kỳ chiến lược giảm thiểu nào không? 
Đúng. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm sạch các điểm tiếp xúc cao, nhấn mạnh rửa tay và thực hành vệ sinh 
thích hợp, kiểm tra nhiệt độ khi vào trường, và duy trì việc tăng cường thông gió trong tất cả các tòa 
nhà trường học của chúng tôi. 
 
Bạn nên làm gì nếu con bạn có các triệu chứng bị ốm? 
Khi chúng ta quay trở lại các thủ tục sức khỏe trước đây của chúng tôi đối với tất cả các bệnh, người 
học nên nghỉ học ở nhà nếu họ đang có các triệu chứng (sốt, tiêu chảy, v.v.). Nếu bạn có thắc mắc, 
vui lòng liên hệ với y tá trường học của bạn. 
 
Nếu con bạn có kết quả dương tính với COVID-19, vui lòng thông báo cho y tá trường học hoặc ban 
giám hiệu. Chúng tôi sẽ yêu cầu cá nhân đó cách ly trong năm ngày. 
 
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với hiệu trưởng trường của con bạn hoặc Cathy 
Koenig, Giám đốc Dịch vụ Sinh viên, theo số 717-768-5577. 
 
Thưởng thức phần còn lại của mùa hè của bạn! Chúng tôi mong được gặp lại các học viên vào ngày 
tựu trường, ngày 23 tháng 8. 
 
Trân trọng, 
 
Tiến sĩ Erik Orndorff 
Giám đốc 


