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Drodzy Rodzice i Opiekunowie

Uczymy się żyć z COVID – odpowiedź Thrive Trustwieloakademiowego

W czasie wakacyjnej przerwy zmieniliśmy nazwętrustu, który Sidmouth Primary jest częścią, od

Yorkshire i Humber Cooperative Learning Trust (YHCLT), do Thrive Cooperative Learning Trust.

Chcieliśmy, aby nazwa zaufania wielu akademii — Thrive — mówiła o tym, czego chcemy dla każdego

ucznia, każdej szkoły, każdego członka personelu i każdej społeczności. Chcemy, aby się rozwijali, aby

osiągnęli swój pełny potencjał.

Kluczową częścią prosperowania w tej chwili jest nauka życia z COVID i odpowiednie reagowanie na

infekcje w szkole. Rząd udzielił nam wskazówek, a dyrektorzy szkół i Rada Powiernicza Thrive Trust

spotkali się, aby zdecydować o rozsądnych krokach naprzód.

Kluczowe zmiany w sposobie, w jaki reagujemy na COVID

Zmiany, które obecnie obowiązują w całej Anglii, mają na celu zapewnienie, że reagujemy na COVID

w sposób proporcjonalny i że jest jak najmniej zakłóceń w uczeniu się.

● Bliskie kontakty osoby z COVID nie muszą już izolować, jeśli są w pełni zaszczepione lub

mają mniej niż 18 lat i 6 miesięcy. Oznacza to, że dzieci przychodzą teraz do szkoły, jeśli

mają bliskie kontakty.

● Dzieci nie będą w bąbelkach, ale będą swobodniej mieszać, również w przerwach.

● Śledzenie kontaktów będzie teraz prowadzone przez NHS Track and Trace - ale nasze szkoły
również będą prowadzić rejestry, aby pomóc w tym. Prosimy o dalsze informowanie szkoły,

jeśli w Twoim gospodarstwie domowym jest infekcja, a Twoje dziecko jest w bliskim

kontakcie.

● Personel będzie nadal nosić zakrycia twarzy w pomieszczeniach wspólnych, ale nie w salach

lekcyjnych. Będziemy wymagać wtórnych wieku uczniów i wszystkich pracowników do

noszenia nakrycia twarzy w szkole, jeśli są one bliski kontakt z osobą zakażoną. Uczniowie,

którzy dojeżdżają do i ze szkoły autobusem, będą musieli nosić zakrycie twarzy.

● Zdalne uczenie się w domu może być teraz autoryzowane tylko przez odpowiedniego

lokalnego urzędnika ds. zdrowia publicznego, a nie szkołę (patrz „Plan zarządzania epidemią”

poniżej).

Kluczowe rzeczy, które pozostają niezmienione

● Kontynuować dobre standardy higieny w szkole, w tym rygorystyczne mycie rąk i higienę
dróg oddechowych (kaszel, kichanie, chusteczki itp.)



● Czyszczenie wysokiej jakości, w tym częstsze czyszczenie często dotykanych powierzchni.

● Dobra wentylacja we wszystkich pomieszczeniach.

● Pracownicy będą zachęcani do kontynuowania testów przepływu bocznego dwa razy w

tygodniu (możliwe do sprawdzenia do końca września).

● Na początku semestru jesiennego uczniowie szkół średnich przejdą dwa testy przepływu

bocznego.

● Jeśli personel lub uczniowie uzyskają pozytywny wynik testu przepływu bocznego, będą
musieli wykonać test PCR i izolować, czekając na wyniki.

Jak zareagujemy w przypadku infekcji w szkole

● Poinformujemy Cię, jeśli ktoś z grupy, do której należało Twoje dziecko, miał pozytywny

wynik testu COVID. Dzieje się tak, abyś mógł być jeszcze bardziej czujny w zauważeniu

wszelkich możliwych objawów COVID.

● Jeśli istnieje 5 lub więcej infekcji, lub więcej niż 10% populacji szkolnej, lub wskaźniki

zakażeń społeczności są wysokie, lub pojawi się nowy wariant obaw, lub jeśli lokalny NHS

znajduje się pod niezrównoważoną presją, omówimy to z lokalną opinią publiczną
Urzędnicy ds. zdrowia muszą przejść do naszego planu zarządzania epidemią. Jeśli

przejdziemy do tego planu, możemy powrócić do baniek, zdalnego uczenia się itp., ale

będzie to na polecenie Lokalnego Zdrowia Publicznego iw ostateczności. Szczegółowe

informacje na temat Planu zarządzania epidemią można znaleźć w sekcji zasad na stronie

internetowej szkoły.

Co możesz zrobić

● Prosimy o dalsze natychmiastowe informowanie szkoły o każdym zarażeniu w Twoim

gospodarstwie domowym oraz o tym, czy Twoje dziecko jest zarażone, czy też ma bliski

kontakt z zarażoną osobą.

● Odpowiadaj szybko na wszelkie prośby o informacje z NHS Track and Trace – to zapewni, że

społeczność szkolna otrzyma na czas potrzebne porady.

● Zarezerwuj test PCR, gdy tylko test przepływu bocznego będzie pozytywny i informuj szkołę o

wyniku.

● Kontynuuj przestrzeganie zalecanych wskazówek dotyczących higieny.

Prosimy o kontakt ze szkołą, jeśli potrzebujesz dalszych porad lub wskazówek lub masz pytania

dotyczące następnej fazy reakcji szkoły na pandemię.
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