Înapoi la școală
Informații pentru părinți și îngrijitori

Ar trebui să-mi trimit copilul la
școală?
Da, este obligatoriu ca, începând cu trimestrul de toamnă, copilul
dumneavoastră să meargă la școală. Școala este esențială pentru educația
copilului dumneavoastră și pentru dezvoltarea emoțională și socială a acestuia.
Școlile au adoptat o serie de măsuri de siguranță pentru a crea un sistem de
controale menit să protejeze copiii, personalul și familiile și să reducă răspândirea
virusului.
Este important să ținem cont de faptul că majoritatea persoanelor care se
molipsesc de COVID-19 - și mai ales copiii - prezintă simptome ușoare. Dacă vă
faceți griji privind riscul pentru vreun membru al familiei, discutați despre
îngrijorările dumneavoastră cu medicul de familie sau cu școala.
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Ce măsuri iau școlile pentru siguranța copiilor?
Consiliul a colaborat cu școlile pentru a acorda prioritate siguranței copiilor, a
personalului și a familiilor.
Măsurile luate de fiecare școală pot părea ușor diferite (acestea au luat în
considerare propriul mediu școlar și nevoile elevilor), dar toate vor include câteva
dintre aceste controale esențiale:
1. Amplasarea de semne pentru a încuraja copiii să se spele în mod regulat pe
mâini și să urmeze bunele practici de igienă respiratorie
2. Efectuarea curățeniei în școală mai des, în conformitate cu îndrumările
3. Introducerea de sisteme unidirecționale și marcaje pe podea pentru a se păstra
distanțarea
4. Organizarea sălilor de clasă astfel încât să se păstreze distanțarea
5. Formarea de grupuri de copii și limitarea contactului între acestea
6. Ore de început și de sfârșit, pentru masă și pauză eșalonate.
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Ce se întâmplă dacă cineva
prezintă simptome de COVID-19?
1. Dacă copilul dumneavoastră sau oricine din gospodăria dumneavoastră
prezintă simptome (temperatură sau tuse nouă, continuă sau pierderea/
modificarea simțului gustului sau al mirosului) vă rugăm să informați
școala, iar copilul și restul persoanelor din gospodăria dumneavoastră trebuie
să rămână acasă.
2. Dacă un copil sau un membru al personalului prezintă aceste simptome la
școală, acesta va fi trimis acasă cu sfaturi despre ce trebuie făcut.
3. Oricine are simptome trebuie să se autoizoleze împreună cu toate persoanele
din gospodărie și să fie testat cât mai curând posibil. Aflați cum să efectuați un
test și cât timp trebuie să rămâneți în izolare accesând nhs.uk/coronavirus
4. Dacă testul este negativ și persoana respectivă nu mai prezintă simptome,
copilul și persoanele din gospodărie pot renunța la autoizolare și se pot
întoarce la școală.
5. Dacă un copil sau un membru al personalului este testat pozitiv, școala va
contacta ceilalți părinți în cazul în care alți copii trebuie trimiși acasă pentru
a se autoizola. Persoanele din gospodăriile acestor alți copii nu trebuie să se
izoleze, cu excepția cazului în care copiii lor dezvoltă, de asemenea, simptome.
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Ce putem face pentru ca toată
lumea să fie în siguranță?
Igienă

Spălarea frecventă a mâinilor și igiena respiratorie sunt vitale. Toată lumea ar
trebui să se spele pe mâini în mod regulat timp de 20 de secunde, cu săpun și apă
curentă, mai ales înainte și după școală, înainte și după masă și după folosirea unui
șervețel sau a toaletei.

Deplasarea de acasă la școală

Cel mai sigur și mai sănătos mod de deplasare la școală este în aer liber: pe jos, cu
bicicleta sau trotineta. Un singur părinte sau îngrijitor ar trebui să ducă copilul la
școală. Îndemnați-vă copilul să nu rămână să discute la poartă după școală. Dacă
copilul dumneavoastră trebuie trebuie să folosească transportul public, trebuie
să respecte regulile de comportament pentru o călătorie mai sigură, inclusiv
acoperirea feței și distanțarea socială.

Bun venit înapoi!
Școlile vor face tot ce le stă
în putință pentru siguranța și
fericirea copiilor.

Majoritatea copiilor se vor adapta
rapid și bine la un mod diferit
de comportament la școală, iar
școala va oferi asistență celor care
au nevoie de mai mult ajutor.

“

Cllr Amer Agha, membru al Departamentului pentru Școli,
Ocuparea forței de muncă și Competențe, a declarat: „Așteptăm cu
nerăbdare să întâmpinăm toți copiii la școală în septembrie. Școala este
cel mai bun loc pentru ei, pentru că multora le-au lipsit aspectele cheie
ale învățării și dezvoltării lor din momentul închiderii școlilor în martie,
inclusiv interacțiunea cu ceilalți elevi și cu profesorii. Fiți siguri că școala
copilului dumneavoastră a fost bine pregătită pentru redeschidere
pentru toți elevii. Dacă, totuși, aveți în continuare întrebări, vă rugăm să
discutați prima dată cu cei de la școala copilului dumneavoastră.”
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