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Szanowny Rodzicu/Opiekunie,
W świetle zmieniającej się sytuacji w kraju oraz nadciągającego lockdownu piszemy do
Państwa, aby podziękować za Wasze nieustające wsparcie oraz zapewnić Państwa co do
sytuacji szkół w Coventry.
Pomimo krajowych obostrzeń, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i krajowym rozpoznaje
się, jak ważne jest to, aby nasze dzieci i młodzież mogły zachować jak najbardziej
normalne życie. Mamy szczęście posiadać cudowne szkoły ze znakomitymi i oddanymi
nauczycielami i personelem oraz uważamy, że wszystkie dzieci powinny być na lekcjach,
nie tylko po to, aby się uczyć, ale również dla ich własnego dobrego samopoczucia
psychicznego i fizycznego.
Cieszymy się, że pomagamy Państwa dziecku/dzieciom w kontynuowaniu edukacji.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że w mieście istniały i będą istniały sytuacje, w których
będzie wymagało się od dzieci / młodzieży, aby poddały się samoizolacji z powodu
kontaktu z potwierdzonym przypadkiem w miejscu nauczania. To jest oczywiście
konieczny środek ostrożności zapobiegający rozprzestrzenianiu się COVID 19 oraz
utrzymaniu szkół otwartych dla jak największej liczby dzieci.
W sytuacjach, w których uczniowie będą musieli poddać się samoizolacji, otrzymają od
szkół pomoc w kontynuowaniu edukacji przy wykorzystaniu zestawów do zdalnego
nauczania oraz w dalszym oparciu o to, co obowiązywało wiosną i latem. Chcielibyśmy
również zapewnić Państwa, że decyzja o częściowym zamknięciu / zamknięciu szkół jest
zawsze traktowana poważnie i jest następstwem obszernych konsultacji pomiędzy
szkołami, władzami lokalnymi i Wydziałem Zdrowia Publicznego przy uwzględnieniu
konkretnych okoliczności lokalnych, zgodnie z zaleceniami Wydziału Zdrowia Publicznego
Anglii oraz wytycznymi rządu.
Nadal stosujemy wszystkie środki mające na celu zapewnienie w szkołach jak
największego bezpieczeństwa i chcielibyśmy podziękować Państwu za Wasze
nieustające wsparcie, aby pomóc naszemu miastu w redukcji COVID-19. Szkoły w swoim
środowisku w dalszym ciągu dokonują przeglądu ryzyka, dostosowują ocenę ryzyka, a
jako miasto przekazujemy naszą wiedzę wszystkim szkołom, aby upewnić się, że możemy
pozostać otwarci w bezpieczny sposób.
Postawieni w sytuacji krajowego lockdownu, ludzie muszą oczywiście stosować się do
ostrzejszych restrykcji, a jako rodzice czy opiekunowie możecie Państwo kontynuować
wykonywanie pewnych czynności, które pomogą nam w zapewnieniu bezpieczeństwa w
szkołach. Są to:














nieposyłanie dziecka do przedszkola, opiekunki, szkoły, college’u, jeżeli przejawia
ono objawy koronawirusa lub ktoś z domowników ma takie objawy.
Zatrzymanie dziecka w domu, jeżeli ustali się, że miało ono kontakt z
potwierdzonym przypadkiem w szkole lub w innym miejscu.
Umówienie się na test, jeżeli u Państwa, bądź Państwa dziecka pojawią się objawy,
bez względu na to, jak będą one łagodne oraz poinformowanie przedszkola,
opiekunki, szkoły, college’u o wyniku. Wcześniejsze problemy dotyczące
przeprowadzania testów zostały już rozwiązane.
Dopilnowanie tego, aby wszyscy domownicy poddali się izolacji, podczas gdy jeden
z domowników oczekuje na wyniki i kontynuowali izolację w przypadku wyniku
pozytywnego.
Ugruntowanie u dzieci sposobu mycia rąk, zachowania odległości oraz
zminimalizowania kontaktu.
Przestrzeganie obecnych zasad i wytycznych (w tym wspieranie starszych dzieci w
przemieszczaniu się do/ze szkoły oraz poza szkołą), co pomoże zredukować
transmisję.
Wspieranie szkół poprzez znajomość oraz ugruntowanie u dzieci tematu noszenia
maseczek zarówno w szkole (zgodnie z regulaminem szkolnym) oraz w transporcie
publicznym (w tym wyznaczonych autobusach szkolnych).
Przestrzeganie obecnych zasad podczas odbierania i przyprowadzania uczniów
ze/do szkoły oraz dopilnowanie noszenia maseczek, zachowania 2- metrowej
odległości od pozostałych rodziców (w tym nieblokowanie wejść, wyjść oraz
najbliższej okolicy szkoły).

Jeżeli chcielibyście Państwo uzyskać dalszej pomocy oraz porady dotyczącej COVID-19,
prosimy odwiedzić stronę https://www.gov.uk/coronavirus

Z poważaniem,
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