
Atkinson County School System -  
COVID-19 Protocol for STUDENTS & STAFF (effective 1/21/2022) 

Latest Changes are Highlighted Yellow 
—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

STUDENTS & STAFF - If You Test Positive via PCR or Rapid Test (NO HOME TEST) for COVID-19 
(Isolate)  Everyone, regardless of vaccination status.  
 

 Stay home for 5 days from your test date. 
 If you have no symptoms or your symptoms are resolving after 5 days, you can leave your house and return to 

school on Day 6. 
 Continue to wear a mask around others for 5 additional days. 

If you have a fever or develop symptoms, continue to stay home until you are fever free without medication 24 hrs prior 
to returning and improving symptoms. 

STUDENTS 

 If You Were Exposed to Someone with COVID-19  (HOUSEHOLD ONLY) 
If you:  (Are Vaccinated) 
Have been boosted 
    OR 
Completed the primary series of Pfizer or Moderna vaccine within the last 6 months 
   OR 
Completed the primary series of J&J vaccine within the last 2 months 

 Wear a mask around others for 10 days from the test date of the Covid-19 Positive person. 
 If you exhibit symptoms at any time, contact the School Nurse for guidance.  

 

  If you: (Are Not fully Vaccinated or Unvaccinated) 
 
Completed the primary series of Pfizer or Moderna vaccine over 6 months ago and are not boosted 
    OR 
Completed the primary series of J&J over 2 months ago and are not boosted 
    OR 
Are unvaccinated 

 Stay home for 5 days from the test date of the Covid-19 Positive person. 
 On Day 6 you may return to school and continue to wear a mask around others for 5 additional days. 

 If you exhibit symptoms at any time, contact the School Nurse for guidance.  
 

 STAFF     
If You Were Exposed to Someone with COVID-19   (HOUSEHOLD ONLY) 
If you:  (Are NOT exhibiting symptoms) 

 Wear a mask around others for 10 days from the test date of the Covid-19 Positive person.  
 If you exhibit symptoms at any time, contact the School Nurse for guidance.  

 

If you:  (Are exhibiting symptoms)  

 Stay home for 5 days from the test date of the Covid-19 Positive person. 
 On Day 6 you may return to school and continue to wear a mask around others for 5 additional days. 
 If you exhibit symptoms at any time, contact the School Nurse for guidance.  

 

**     ATKINSON COUNTY SCHOOL SYSTEM    ** 

**    WILL NOT BE DOING CONTACT TRACING RELATED TO SCHOOL EXPOSURES    ** 

**Atkinson County School System will not accept any Covid Home Tests. 
**Positive Rapid Tests from a medical facility will be accepted. 

**Negative Rapid Tests from a medical facility will require a PCR Test . 



Sistema Escolar del Condado de Atkinson - 
Protocolo COVID-19 para ESTUDIANTES Y PERSONAL (vigente 1/21/2022) 

Los últimos cambios están resaltados en amarillo 
—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ESTUDIANTES Y PERSONAL - Si da positivo a través de PCR o prueba rápida (SIN PRUEBA CASERA) para 
COVID-19 (Aislar) a todos, independientemente del estado de vacunación. 

 Quédese en casa durante 5 días a partir de la fecha de su examen. 
 Si no tiene síntomas o sus síntomas se están resolviendo después de 5 días, puede salir de su casa y regresar a la 

escuela el día 6. 
 Continúe usando una máscara alrededor de otras personas durante 5 días adicionales. 

Si tiene fiebre o desarrolla síntomas, continúe quedándose en casa hasta que esté libre de fiebre sin medicamentos 24 
horas antes de regresar y mejorar los síntomas. 

ESTUDIANTES 

Si estuvo expuesto a alguien con COVID-19 (SOLO EN EL HOGAR) 
Si usted: (Está vacunado) 
Han sido potenciados 
    O 
Completó la serie primaria de la vacuna de Pfizer o Moderna en los últimos 6 meses 
   O 
Completó la serie primaria de la vacuna J&J en los últimos 2 meses 

         Use una máscara alrededor de otras personas durante 10 días a partir de la fecha de la prueba de la 
persona Covid-19 positiva. 

         Si presenta síntomas en cualquier momento, comuníquese con la enfermera de la escuela para obtener 
orientación. 

  Si: (No está completamente vacunado o no vacunado) 
Completó la serie primaria de la vacuna de Pfizer o Moderna hace más de 6 meses y no se potencian 
    O 
Completó la serie primaria de J&J hace más de 2 meses y no se impulsó 
    O 
No están vacunados 

         Quédese en casa durante 5 días a partir de la fecha de la prueba de la persona Covid-19 positiva. 
         El día 6 puede regresar a la escuela y continuar usando una máscara alrededor de otras personas durante 5 

días adicionales. 
         Si presenta síntomas en cualquier momento, comuníquese con la enfermera de la escuela para obtener 

orientación.  
PERSONAL 

Si estuvo expuesto a alguien con COVID-19 (SOLO EN EL HOGAR) 

 Si: (NO presenta síntomas) 

 Use una máscara alrededor de otras personas durante 10 días a partir de la fecha de la prueba de la persona 
Covid-19 positiva. 

 Si presenta síntomas en cualquier momento, comuníquese con la enfermera de la escuela para obtener 
orientación.  

 Si: (Presenta síntomas) 

 Quédese en casa durante 5 días a partir de la fecha de la prueba de la persona Covid-19 positiva. 

 El día 6 puede regresar a la escuela y continuar usando una máscara alrededor de otras personas durante 5 días 
adicionales. 

 Si presenta síntomas en cualquier momento, comuníquese con la enfermera de la escuela para obtener 
orientación. 

** SISTEMA ESCOLAR DEL CONDADO DE ATKINSON ** 

** NO HARÁ RASTREO DE CONTACTOS RELACIONADO CON EXPOSICIONES ESCOLARES ** 
**El Sistema Escolar del Condado de Atkinson no aceptará ninguna prueba casera de Covid. 

**Se aceptarán pruebas rápidas positivas de un centro médico.  
**Las pruebas rápidas negativas de un centro médico requerirán una prueba PCR. 



Hệ thống trường học quận Atkinson - 

Nghị định thư COVID-19 dành cho sinh viên và nhân viên (có hiệu lực từ ngày 
21/1/2022) 

Những thay đổi mới nhất là Màu vàng được tô sáng 
—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 SINH VIÊN & NHÂN VIÊN - Nếu bạn xét nghiệm dương tính qua PCR hoặc Xét nghiệm nhanh (KHÔNG XÉT 
NGHIỆM TẠI NHÀ) đối với COVID-19 (Cách ly) Mọi người, bất kể tình trạng tiêm chủng. 

 Ở nhà trong 5 ngày kể từ ngày thi. 
 Nếu bạn không có triệu chứng hoặc các triệu chứng của bạn đang giải quyết sau 5 ngày, bạn có thể rời khỏi nhà 

và trở lại trường vào ngày thứ 6. 
 Tiếp tục đeo khẩu trang xung quanh người khác thêm 5 ngày. 

Nếu bạn bị sốt hoặc phát triển các triệu chứng, hãy tiếp tục ở nhà cho đến khi bạn không sốt mà không cần dùng thuốc 
24 giờ trước khi trở lại và cải thiện các triệu chứng. 

SINH VIÊN 

Nếu bạn đã tiếp xúc với người nhiễm COVID-19 (CHỈ DÀNH CHO HỘ GIA ĐÌNH) 
Nếu bạn: (Đã được tiêm phòng) 
Đã được thúc đẩy 
HOẶC 
Hoàn thành loạt vắc-xin Pfizer hoặc Moderna chính trong vòng 6 tháng qua 
HOẶC 
Hoàn thành loạt vắc-xin J&J chính trong vòng 2 tháng qua 

         Đeo khẩu trang xung quanh người khác trong 10 ngày kể từ ngày xét nghiệm người dương tính với 
Covid-19. 

         Nếu bạn có triệu chứng bất cứ lúc nào, hãy liên hệ với Y tá trường để được hướng dẫn. 

  Nếu bạn: (Không được tiêm chủng đầy đủ hoặc chưa được tiêm chủng) 
Hoàn thành loạt vắc-xin Pfizer hoặc Moderna chính hơn 6 tháng trước và không được tăng cường 
    HOẶC 
Hoàn thành loạt chính của J & J hơn 2 tháng trước và không được tăng cường 
    HOẶC 
Chưa được tiêm chủng 

         Ở nhà trong 5 ngày kể từ ngày xét nghiệm người dương tính với Covid-19. 
         Vào ngày thứ 6, bạn có thể trở lại trường học và tiếp tục đeo khẩu trang xung quanh những người khác thêm 

5 ngày. 

         Nếu bạn có triệu chứng bất cứ lúc nào, hãy liên hệ với Y tá trường để được hướng dẫn.  
  

NHÂN VIÊN     
Nếu bạn đã tiếp xúc với người nhiễm COVID-19 (CHỈ DÀNH CHO HỘ GIA ĐÌNH) 

Nếu bạn: (KHÔNG có triệu chứng) 

 Đeo khẩu trang xung quanh người khác trong 10 ngày kể từ ngày xét nghiệm người dương tính với Covid-19. 
 Nếu bạn có triệu chứng bất cứ lúc nào, hãy liên hệ với Y tá trường để được hướng dẫn.  

  

Nếu bạn: (Đang có triệu chứng) 

 Ở nhà trong 5 ngày kể từ ngày xét nghiệm người dương tính với Covid-19. 
 Vào ngày thứ 6, bạn có thể trở lại trường học và tiếp tục đeo khẩu trang xung quanh những người khác thêm 5 

ngày. 
 Nếu bạn có triệu chứng bất cứ lúc nào, hãy liên hệ với Y tá trường để được hướng dẫn. 

** HỆ THỐNG TRƯỜNG HỌC QUẬN ATKINSON ** 

** SẼ KHÔNG THỰC HIỆN TRUY DẤU TIẾP XÚC LIÊN QUAN ĐẾN PHƠI NHIỄM TRƯỜNG HỌC ** 
**Hệ thống trường học quận Atkinson sẽ không chấp nhận bất kỳ xét nghiệm Covid nào tại nhà. 

**Xét nghiệm nhanh dương tính từ cơ sở y tế sẽ được chấp nhận. 
**Xét nghiệm nhanh âm tính từ cơ sở y tế sẽ yêu cầu xét nghiệm PCR . 


