Powrót do szkoły
podstawowej:
niezbędne informacje
dla rodziców

W semestrze jesiennym wszystkie dzieci
w Anglii wracają do szkoły w pełnym
wymiarze godzin.
Dokładamy wszelkich starań, aby
zapewnić Waszym dzieciom bezpieczny i
beztroski pobyt w szkole.
Dlaczego dzieci wracają do szkoły właśnie
teraz?

Szkoła to najlepsze dla dziecka
miejsce do nauki i ogólnego dobrego
samopoczucia. Dzięki niej mają
ustalony porządek dnia i mogą
rozwijać swoje umiejętności
społeczne. Mogą się także spotkać ze
swoimi kolegami i koleżankami oraz
z nauczycielami. Powrót wszystkich
dzieci do szkół na jesieni jest bardzo
ważny. W nowym semestrze
obecność w szkole staje się znowu
obowiązkowa. Od momentu
wprowadzenia w marcu obostrzeń
dla większości uczniów
częstotliwość występowania
koronawirusa (COVID-19) spadła.
Czy powrót mojego dziecka do szkoły
jest bezpieczny?
Agenda rządowa odpowiedzialna za
troskę o zdrowie publiczne - Public
Health England (PHE) - twierdzi, że
ryzyko zakażenia się koronawirusem
(COVID-19) jest niskie, jeśli szkoły
będą stosować system obostrzeń
mających na celu ograniczenie
rozprzestrzeniania się wirusa.

Należy regularnie myć ręce i czyścić
powierzchnie.
Zalecamy szkołom i rodzicom, że
jeśli ktoś wykazuje objawy zakażenia
wirusem, to aby nie przychodził do
szkoły. Ryzyko ciężkiego przebiegu
choroby u dzieci w wyniku
zakażenia się wirusem jest także
bardzo niskie.
Czy dzieci przenoszą koronawirus
(COVID-19) w większym stopniu niż
dorośli?
Nie. Nie ma ryzyka, że młodzież
przenosi wirusa w większym stopniu
niż dorośli.
Czy moje dziecko musi zachować dystans
społeczny w szkole podstawowej?
Rozumiemy, że dla dzieci utrzymanie
dystansu społecznego będzie trudne. W
celu zmniejszenia ryzyka, zalecamy
szkołom podstawowym, aby tworzyły
małe grupki dzieci, tzw. bańki i aby
grupki te między sobą się nie mieszały.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że
rodzeństwo może przebywać w różnych
grupach. Mimo to uważamy, że
odseparowanie od siebie tych grup
dzieci pomoże zmniejszyć ryzyko.

Co mam zrobić, jeśli moje dziecko lub
inny domownik ma objawy?
Jeśli Wasze dziecko lub inny domowik
ma objawy koronawirusa (COVID-19), to

nie powinno chodzić do szkoły i
powinno zostać w domu. Należy dla
takiej osoby zorganizować

test i powiadomić szkołę o jego
wynikach. To pomoże w procedurze
rejestrowania zakażeń przez służbę
zdrowia (NHS Test and Trace). Jeśli
wynik testu będzie pozytywny, to
wszyscy domownicy powinni zostać w
domu i poddać się kwarantannie
zgodnie z procedurą Test and Trace.
Co się stanie, jeśli w szkole mojego
dziecka lub w naszej okolicy pojawią się
zakażenia?
Jeśli w szkole dojdzie do zakażeń,
lokalne zespoły ochrony zdrowotnej
(local health protection teams) będą
współpracować ze szkołą, aby
uzgodnić, jakie działania należy podjąć.
Zazwyczaj szkoła nie będzie musiała
być całkowicie zamknięta, ale w
przypadku gdy niektóre lub wszystkie
dzieci nie będą mogły chodzić do
szkoły, to wtedy szkoła będzie miała
plan awaryjny zapewniający tym
dzieciom kontynuację nauki. Jeśli w
Waszej okolicy dojdzie do wzrostu
zarażeń i lokalnego rozprzestrzenienia
się wirusa, to rząd podejmie decyzję,
jakie podjąć działania.
Czy są jakieś inne porady dla dzieci,
które znajdują się w grupie szczególnego
ryzyka?
Porady ochronne dla wszystkich
dorosłych i dzieci znajdujących się w
grupie szczególnego ryzyka (clinically
extremely vulnerable) zostały
wstrzymane z dniem 1 sierpnia.
Oznacza to, że nawet małe grupy
uczniów, które w dalszym ciągu
znajdują się na liście pacjentów,
których należy otoczyć szczególną
ochroną i których członkowie rodziny
też podlegali ochronie, mogą powrócić
do szkół.

Na stronie
www.gov.uk/backtoschool
znajduje się więcej informacji na
temat bezpiecznego powrotu do
szkoły. Szkoła dziecka będzie
miała więcej informacji na temat
zmian, jakie poczyniono przed
powrotem Waszego dziecka do
szkoły na semestr jesienny.

Viv Bennett, Naczelna
Pielęgniarka z Public Health
England, powiedziała:

“

Możemy zapewnić

rodziców, że PHE przedstawiła
wyjątkowo surowy system
obostrzeń w celu
maksymalizacji bezpieczeństwa
w szkołach i został on
opublikowany w poradnikach
Ministerstwa Edukacji.
Dotychczasowe dowody
wskazują na to, że szkoły nie
wydają się być głównym
źródłem zakażeń
koronawirusem w danej
społeczności.
Na całym świecie dzieci i
młodzież przechodzą zakażenie
koronawirusem albo bez
symptomów, albo mają
łagodny przebieg choroby.

