
4 November 2020
Dragi parinti/ tutori,
Avand in vedere situatia schimbatoare si restrictiile pe plan national care urmeaza sa fie
impuse, am vrut sa va scriu pentru a va multumi pentru sprijinul continuu pe care ni-l
acordati si pentru a va da mai multe asigurari in ceea ce priveste situatia scolilor scolari
in Coventry.
Faptul ca tinerii si copii au nevoie sa aiba o viata cat mai normala posibil, in ciuda
restrictiilor nationale, este un lucru recunoscut pe plan local si national. Suntem norocosi
sa avem scoli minunate cu profesori excelenti si dedicati si credem ca toti copii ar trebui
sa fie la ore nu numai pentru a invata dar si pentru sanatatea lor mentala si fizica.
Suntem incantati ca putem ajuta copilul/copii dumneavoastra sa isi continue educatia.
Suntem constienti ca vor continua sa apara situatii in care copii/tinerii vor trebui sa se
auto-izoleze daca vin in contact cu cazuri confirmate din scoala. Aceasta este insa o
masura necesara in prevenirea raspandirii virusului COVID 19 si pentru a mentine scolile
deschise pentru cat mai multi tineri si copii.
In situatiile in care elevii trebuie sa se auto-izoleze scolile vor putea sa ii ajute pe acestia
sa invete prin pachete special create pentru invatarea la disatanta si vor continua sa
dezvolte ceea ce s-a aplicat in primavera si in vara. As vrea sa va mai asigur si de faptul
ca inchidrea totala sau partiala a unei institutii de invatamant nu este niciodata o decizie
usoara si aceasta masura va fi luata de catre institutia de invatamant, autoritatea locala
si departamentul de sanatate publica si se vor lua in considereare circumstantele la nivel
local, sfaturile departamentului de sanatate publica din Anglia si indrumarile Guvernului.
Vom continua sa luam toate masurile necesare pentru a ne asigura ca scolile noastre
sunt sigure si as vrea sa va multumesc pentru sprijinul continuu in a opri raspandirea
virusului COVID 19. Scolile vor tine sub observatie factorii de risc din locatiile lor si vor
adapta evaluarile de risc pentru a include si situatia prezenta. Pe plan local se vor
impartasi informatii cu privire la siguranta scolilor pentru a ne asigura ca scolile pot
ramane deschise si copii pot fi in siguranta cat timp sunt la scoala.

Odata cu impunerea restrictiilor pe plan national, acestea vor fi mai severe iar in calitate
de parinti sau tutori sunt cateva lucruri pe care va trebui sa continuati sa le faceti pentru
a ne ajuta sa mentinem institutiile de invatamant deschise si in siguranta. Aceste lucruri
sunt:











Sa nu va trimiteti copii la gradinita, scoala sau colegiu daca prezinta simptome de
coronavirus sau daca cineva din casa are simptome.
Sa tineti copilul acasa daca au fost identificati ca au fost in contact cu o persoana
infectata din scoala sau de altundeva
Sa faceti un test daca dumenavoastra sau copilul dumneavoastra prezinta
simptome – chiar daca usoare - si sa informati gradinita, scoala sau colegiul de
rezultatul testului. Desi au fost probleme in ceea ce priveste capacitatea de
testare, acum aceste probleme s-au rezolvat.
Sa va asigurati ca toate persoanele din casa se izoleaza daca un membru al
familiei asteapta rezultatele unui test si continuati sa va izolati daca rezultatul
testului este pozitiv.
Sa reamintiti copiilor cum trebuie sa se spele pe maini si sa reduca contactul cu
alte persoane
Sa urmati indrumarile si regulile actuale( inclusiv recomandarile pentru copii care
calatoresc la/de la scoala) care vor ajuta la reducerea numarului de infectari
Sa reamintiti copiilor ca trebuie sa poatre masca atat in scoala(acolo unde este
cazul) cat si pe mijloacele de transport in comun(inclusiv autobuzele scolii)
Sa respectati regulile atunci cand duceti/aduceti copii la/de la scoala si sa va
asigurati ca purtati masca si mentineti distanta de 2 metrii fata de ceilalti parinti(
inclusiv prin a nu bloca intrarile, iesirile sau zonele din imediata apropiere a scolii)

Daca aveti nevoie de ajutor aditional sau sfaturi in ceea ce priveste COVID-19, va rugam
sa vizitati pagina web
https://www.gov.uk/coronavirus

Cu respect,

Kirston Nelson
Director of Education & Skills

Liz Gaulton
Director of Public Health and Wellbeing
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