
 
 
February 27,2022 
 
Dear Parents and Guardians: 

Thank you for your continued support as we navigate COVID-19 mitigation strategies at Pequea 
Valley School District. As you may have seen in our weekly COVID updates, our positive cases 
in district have been decreasing and we wanted to notify our families that we will be taking 
another step to lessen our mitigation strategies in district. 

Effective February 25, 2022, the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) is no longer 
requiring the wearing of masks on buses or vans operated by public or private school systems. 
The CDC made this change to align with its updated guidance that no longer requires universal 
indoor mask wearing in K-12 schools.  

Effective Monday, February 28, 2022, the wearing of face coverings will not be required, on any 
district transportation for learners or staff. 

 
Sincerely, 
 
Dr. Erik B. Orndorff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 de febrero de 2022 

 

Queridos padres y guardianes: 

Gracias por su continuo apoyo mientras navegamos por las estrategias de mitigación de COVID-
19 en el Distrito Escolar de Pequea Valley. Como puede haber visto en nuestras actualizaciones 
semanales de COVID, nuestros casos positivos en el distrito han disminuido y queremos 
notificar a nuestras familias que tomaremos otro paso para disminuir nuestras estrategias de 
mitigación en el distrito. 

A partir del 25 de febrero de 2022, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC, por sus siglas en inglés) ya no requieren el uso de máscaras en autobuses o camionetas 
operados por sistemas escolares públicos o privados. El CDC hizo este cambio para alinearse con 
su guía actualizada que ya no requiere el uso universal de máscaras en interiores en las escuelas 
K-12. 

A partir del lunes 28 de febrero de 2022, no se requerirá el uso de cubiertas faciales en ningún 
transporte del distrito para estudiantes o personal. 

 

Atentamente, 

 

Dr. Erik B. Orndorff 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
27 tháng 2 năm 2022 
 
Kính gửi Cha mẹ và Người giám hộ: 
 
Cảm ơn bạn đã tiếp tục hỗ trợ khi chúng tôi điều hướng các chiến lược giảm thiểu COVID-19 tại 
Học khu Pequea Valley. Như bạn có thể đã thấy trong bản cập nhật COVID hàng tuần của chúng 
tôi, các trường hợp tích cực của chúng tôi trong học khu đã giảm dần và chúng tôi muốn thông 
báo cho gia đình rằng chúng tôi sẽ thực hiện một bước nữa để giảm bớt các chiến lược giảm 
thiểu của chúng tôi trong học khu. 
 
Có hiệu lực từ ngày 25 tháng 2 năm 2022, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh 
(CDC) không còn yêu cầu đeo khẩu trang trên xe buýt hoặc xe tải do hệ thống trường học công 
hoặc tư điều hành. CDC đã thực hiện thay đổi này để phù hợp với hướng dẫn cập nhật không còn 
yêu cầu đeo khẩu trang phổ thông trong nhà ở các trường K-12. 
 
Có hiệu lực từ Thứ Hai, ngày 28 tháng 2 năm 2022, việc đeo khăn che mặt sẽ không bắt buộc đối 
với bất kỳ phương tiện vận chuyển nào của học khu dành cho người học hoặc nhân viên. 
 
Trân trọng, 
 
Tiến sĩ Erik B. Orndorff 


