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Dragi părinți și îngrijitori care

învață să trăiască cu COVID - răspunsul Thrive Trust

În vacanța de vară am schimbat numele încrederii multi-academice pe care Sidmouth Primary face

parte din, de la Yorkshire și Humber Cooperative Learning Trust (YHCLT), la Thrive Cooperative

Learning Trust. Am vrut ca numele de încredere din mai multe academii - Thrive - să vorbească
despre ceea ce dorim pentru fiecare elev, fiecare școală, fiecare membru al personalului și fiecare

comunitate. Vrem ca ei să prospere, să-și atingă întregul potențial.

O parte cheie a prosperării în acest moment este învățarea de a trăi cu COVID și răspunsul adecvat

atunci când există infecții în școală. Guvernul ne-a oferit îndrumarea lor, iar liderii școlii și Consiliul

de încredere Thrive s-au reunit pentru a decide căi sensibile de urmat.

Modificări cheie ale modului în care răspundem la COVID

Modificările care sunt acum în vigoare în întreaga Anglie sunt menite să ne asigure că răspundem la

COVID într-un mod proporțional și că există o perturbare cât mai mică a învățării.

● Contactele strânse ale unei persoane cu COVID nu mai trebuie să se izoleze dacă sunt

complet vaccinate sau cu vârsta sub 18 ani și 6 luni. Acest lucru înseamnă că copiii vin acum

la școală dacă au contacte strânse.

● Copiii nu vor fi în bule, ci se vor amesteca mai liber, inclusiv la pauze.

● Urmărirea contactelor va fi efectuată acum de NHS Track and Trace - dar școlile noastre vor

ține evidențe și pentru a ajuta în acest sens. Vă rugăm să informați în continuare școala

dacă există o infecție în gospodăria dvs. și copilul dumneavoastră este un contact strâns.

● Personalul va purta în continuare acoperiri pentru față în zone comune, dar nu și în sălile de

clasă. Vom solicita elevilorvârste cuprinse între secundar și tot personalul să poarte

acoperitoare față în școalădacă acestea sunt un contact apropiat al unei persoane infectate.

Elevii care călătoresc la și de la școală cu autobuzul vor trebui să poarte o față.

● Învățarea la distanță la domiciliu poate fi acum autorizată doar de către funcționarul local de

sănătate publică relevant, nu de școală (a se vedea „Planul de gestionare a focarelor” de

mai jos).

Lucruri cheie care rămân la fel

● Continuă standarde de igienă bune în școală, inclusiv spălarea riguroasă a mâinilor și igiena

respiratorie (tuse, strănut, țesuturi etc.)

● Curățare de înaltă calitate, inclusiv curățarea mai frecventă a suprafețelor frecvent atinse.



● Aerisire bună în toate încăperile.

● Personalul va fi încurajat să continue testarea fluxului lateral de două ori pe săptămână
(revizuibil până la sfârșitul lunii septembrie).

● Elevii de vârstă secundară vor avea două teste de flux lateral la începutul perioadei de

toamnă.

● Dacă personalul sau elevii dau test pozitiv la un test de flux lateral, vor trebui să facă un test

PCR și să se izoleze în așteptarea rezultatelor lor.

Cum vom răspunde dacă există o infecție în școală

● Vă vom anunța dacă a existat un test COVID pozitiv cu cineva dintr-un grup în care a fost

membru copilul dumneavoastră. Aceasta pentru a putea fi și mai vigilent în observarea

oricăror simptome COVID posibile.

● Dacă există 5 sau mai multe infecții, sau mai mult de 10% din populația școlară, sau ratele de

infecție comunitară sunt ridicate, sau există o nouă variantă de îngrijorare, sau dacă NHS

local se află sub o presiune nesustenabilă, atunci vom discuta cu publicul local Oficialii din

domeniul sănătății trebuie să treacă la Planul nostru de gestionare a focarelor. Dacă trecem

la acest plan, putem reveni la bule, învățare la distanță etc., dar acest lucru va fi la

instrucțiunile Sănătății Publice Locale și în ultimă instanță. Puteți găsi detalii complete

despre Planul de gestionare a focarelor în secțiunea de politici de pe site-ul școlii.

Ce puteți face

● Vă rugăm să continuați să informați imediat școala cu privire la orice infecție din gospodăria

dvs. și dacă copilul dumneavoastră este infectat sau un contact strâns al unei persoane

infectate.

● Răspundeți rapid la orice solicitare de informații de la NHS Track and Trace - acest lucru va

asigura că comunitatea școlară primește sfaturile în timp util de care are nevoie.

● Rezervați un test PCR imediat ce un test de flux lateral este pozitiv și țineți școala la curent cu

rezultatul.

● Continuați să urmați recomandările de igienă recomandate.

Vă rugăm să luați legătura cu școala dacă aveți nevoie de sfaturi sau îndrumări suplimentare sau

dacă aveți o întrebare despre următoarea fază a răspunsului școlii dvs. la pandemie.
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