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11 March 2020 

 

Dear IC Schools Community, 

As part of our commitment to the safety and wellbeing of our students, we are providing 
this update on Immaculate Conception Schools’ COVID-19 preparedness planning.  We 
have been closely monitoring news about coronavirus as it continues to develop.  Some 
of you are expressing understandable concern about whether and how this virus might 
impact our campus and students. 

Currently, there are no verified cases of the coronavirus in Macomb County.  The 
best thing all of us can do to ensure a healthy campus community is to stay home when 
sick.  

However, out of an abundance of caution, as a private institution, Immaculate 
Conception Schools has implemented a new proactive policy:  Any students, families, 
or faculty who travel by plane or who have been in close contact with anyone who 
has, will refrain from returning to IC Schools for 2 weeks.  Once the 2-week period 
has passed, a note from a certified medical professional or local health department will 
be required for admittance. 

The health and safety of our students is our highest priority.  Additional steps are being 
taken in classrooms and throughout the building to reduce the spread of germs (keep 
those Clorox wipes coming!); those that become ill during the day are isolated in our 
clinic and sent home with haste.  Additionally, Immaculate Conception Schools is 
communicating regularly with the Macomb County Health Department and the 
Archdiocese of Detroit.  

We thank you for your understanding and continued support of our students, faculty, 
and staff.   

Blessings,  
IC Schools Administration 
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Надіслано з 11 березня 2020 року 
 
 
 
До уваги шкіл ІС, 
 
Дбаючи про добробут і безпеку наших  учнів ми надаємо це оновлення ,щодо 
планування готовності шкіл непорочного Зачаття до COVID-19.  Ми уважно 
стежимо за новинами про коронавірус, оскільки він продовжує поширюватися.Деякі 
з вас висловлюють зрозумілу стурбованість тим, чи може цей вірус вплинути на 
нашу школу та студентів. 
 
Наразі в окрузі Макомб немає підтерджених випадків коронавірусу.  Найкраще, що 
ми всі можемо зробити, щоб забезпечити здорову громаду школи- це залишатися 
вдома, коли хворієте. 
 
Однак, з великою обережністю, як приватний заклад, школи непорочного зачаття 
запровадили нові правила відвідування школи:будь-які студенти, члени сімей чи 
викладачі, які подорожують літаком або були в тісному контакті з такими  особами, 
повинні утриматися від  повернення до шкіл ІС на 2 тижні.  Після того, як пройде 
двотижневий термін, для повернення до школи знадобиться довідка від 
сертифікованого медичного працівника або місцевого управління охорони 
здоров’я. 
 
 Охорона здоров'я та безпека наших студентів - наш найвищий 
пріоритет.  Додаткові кроки вживаються в аудиторіях та по всій будівлі, щоб 
зменшити поширення мікробів (серветки Clorox!);  тих, хто захворів протягом дня, 
ізолюють у нашій клініці та поспішно відправляють додому.  Крім того, школи 
непорочного зачаття регулярно спілкуються з департаментом охорони здоров'я 
округу Макомб та архієпархією Детройту. 
 
 Ми дякуємо вам за розуміння та постійну підтримку наших студентів, викладачів 
та персоналу. 
 
 Благословення, 
 
 Адміністрація шкіл ІС 


