Ważna informacja dla rodziców i uczniów Szkoły Podstawowej Moat House we wrześniu
Na stronie internetowej szkoły znajduje się tłumaczenie tego listu na następujące języki: francuski,
polski, rumuński, rosyjski i hiszpański.
Istnieje jedna strona tłumaczeń na stronie l'école dans les langues suivantes: français, polonais,
roumain, russe et espagnol.
Na stronie internetowej szkoły katalogu jest tłumaczenie tego listu na następujące języki: francuski,
polski, rumuński, rosyjski i hiszpański.
Pe site-ul școlii istnieją lub tłumaczą acestei scrisori w următoarele limbi: francja, poloneza, română,
rusă i hiszpański.
На сайте школы есть перевод этого письма на следующие языки: французский, польский,
румынский, русский и испанский.
Na sayte shkoly yest 'perevod etogo pis'ma na sleduyushchiye yazyki: frantsuzskiy, pol'skiy,
rumynskiy, russkiy i ispanskiy.
Hay una traducción de esta carta en el sitio web de la escuela en los siguientes idiomas: francés,
polaco, rumano, ruso i español.
Uwaga: następujące ustalenia będą obowiązywać od czwartku 3 września 2020 r., Kiedy dzieci wrócą
do szkoły (1 wtorek i 2 środa są dniami INSET) do odwołania. Od września obowiązkowe jest, aby
wszystkie dzieci w Anglii wracały do szkoły, a twoje dziecko musi uczęszczać. Nie masz już opcji, aby
zatrzymać je w domu.
Dzieci będą przebywać w grupach rocznych w miarę możliwości i nie będą mieszały się z innymi
dziećmi z różnych grup rocznych. Aby temu zaradzić, wprowadziliśmy następujące ustalenia.
Rano zasnąć
Rano zostaw dziecko w drzwiach klasy między 8.50 a 9 rano, a następnie natychmiast opuść witrynę.
Wszelkie rozmowy z pracownikami szkoły ograniczaj do minimum, aby uniknąć tworzenia się dużych
grup. Wejdź tylko do klasy lub klas, w których są twoje dzieci, i nie wchodź na stronę szkoły przed
godz. 8.45. Klasa panny Purewal wejdzie przez drzwi piątego roku, które prowadzą do szatni w
pobliżu jej klasy. 6JK ustawia się w szeregu i wchodzi przez drzwi na końcu korytarza obok wejścia
głównego, a 6CB ustawia się w szeregu i wchodzi przez wejście bieżącego roku 6. Dzieci muszą tylko
czekać przed drzwiami, z których będą korzystać, i nie będą mogły bawić się z dziećmi z innych grup
przed rokiem szkolnym. Czy możesz zabrać je ze sobą, jeśli je przywiozłeś?
Czas do domu
Dzięki skróceniu godzin posiłków EYFS i KS1 jesteśmy w stanie zakończyć dzień o godz. 15.10.
Zmniejszy to liczbę dzieci na placach zabaw pod koniec popołudnia i wymagamy, aby zabrano je
prosto do domu, aby były poza placem przed końcem KS2 o 15.20. Jeśli masz dzieci w KS1 i KS2 do
odebrania, możesz poczekać poza klasą najmłodszego dziecka do 15.20, a następnie udać się do
klasy starszego dziecka. Pomoże to zwiększyć liczbę dorosłych w witrynie.
Podobnie jak w przypadku wszystkich ustaleń, jakie mieliśmy dla dzieci, które kontynuowały naukę w
szkole podczas semestru letniego, polegamy na rodzicach, opiekunach i dzieciach, zachowujących
zdrowy rozsądek i starających się postępować zgodnie z rządowymi wytycznymi dotyczącymi

dystansu społecznego. Na placu zabaw przed i po szkole będą asystować członkowie zespołu
kierowniczego.
Czas na zabawę
Będą one rozmieszczone naprzemiennie, aby grupy roczne miały plac zabaw, z którego tylko oni
mogą korzystać. Grupa w przyszłym roku nie zostanie dopuszczona, dopóki poprzednia nie skończy
jej używać. Wykorzystamy wszystkie place zabaw, aby grupa ponad rok mogła bawić się
jednocześnie, ale dzieci nie będą mogły bawić się z dziećmi z innej grupy.
Przerwy obiadowe
Przerwy obiadowe będą rozłożone i co roku grupa oprócz Recepcji będzie miała 45 minut na lunch.
Każdego roku grupa będzie jeść osobno w jadalni, a stoły i krzesła będą dokładnie czyszczone między
każdym użyciem; są teraz w rzędach. Dostęp do placów zabaw będzie stopniowy zarówno przed, jak i
po jedzeniu przez dzieci.
Dodatkowe środki bezpieczeństwa
• Dzieci będą musiały regularnie dezynfekować lub myć ręce przez cały dzień w szkole.
• Zmieniono rozmieszczenie sal lekcyjnych, tak aby wszystkie stoły były skierowane w stronę przodu
klasy.
• Dzieci będą ograniczone do niektórych części budynku, aby uniknąć ich pomieszania.
• Dzieci będą regularnie przypominane o dystansie społecznym (nie możemy zagwarantować, że
nigdy nie będą mniej niż metr od innego dziecka, ale postaramy się ograniczyć to do absolutnego
minimum)
• Nie będzie zespołów poza grupami dla poszczególnych lat.
• Kluby pozaszkolne nie odbędą się w pierwszej połowie semestru.
• Rodzice będą musieli umówić się na spotkanie, aby porozmawiać z nauczycielami, aby nie dopuścić
do gromadzenia się zbyt wielu osób dorosłych przy drzwiach do klasy.
Bardzo ważne
Żaden członek społeczności szkolnej (uczniowie, pracownicy i inni dorośli) nie powinien
przychodzić do szkoły, jeśli:
• W domu rozwinęły się objawy koronawirusa (COVID-19).
• W ciągu ostatnich 7 dni przetestowali pozytywnie na koronawirusa (COVID-19).
• Znajdują się w gospodarstwie domowym z osobami, u których w ciągu ostatnich 14 dni uzyskano
dodatni wynik testu na obecność koronawirusa (COVID-19).
• Skontaktowano się z nimi w ramach programu NHS Test and Trace i zalecono pozostanie w domu.
• Jeśli członek społeczności szkolnej poczuje się źle z nowym, ciągłym kaszlem lub wysoką
temperaturą lub utratą lub zmianą normalnego zmysłu smaku lub zapachu (anosmia), zostanie
odesłany do domu.
• Skontaktujemy się z rodzicami lub opiekunami dotkniętych nimi dzieci / młodych osób, aby ustalić
ich odbiór.

• Osobie odesłanej do domu należy zalecić przestrzeganie „pozostania w domu: wytyczne dla
gospodarstw domowych z możliwym lub potwierdzonym zakażeniem koronawirusem (COVID-19)”,
• Osoba odesłana do domu musi się izolować przez co najmniej 7 dni i do końca życia (w tym bez
gorączki przez 48 godzin). Wynik testu może nieco zmienić ten okres izolacji (wyniki testu poniżej)
• Inni członkowie ich gospodarstwa domowego (w tym rodzeństwo) powinni izolować się przez 14
dni od momentu, gdy osoba objawowa po raz pierwszy miała objawy. Wynik testu może zmienić ten
okres izolacji.
• Rodzice lub opiekunowie ucznia wysłanego do domu powinni natychmiast zorganizować test, aby
sprawdzić, czy mają koronawirusa (COVID-19).
• Testy można zamówić online przez NHS testowanie i śledzenie strony internetowej koronawirusa
lub zamówić telefonicznie przez NHS 119 dla osób bez dostępu do Internetu. Niezbędni pracownicy,
w tym wszyscy zaangażowani w edukację lub opiekę nad dziećmi, mają priorytetowy dostęp do
testów.
• Jeśli osoba z objawami ujemnymi w kierunku COVID-19, może wrócić do szkoły, jeśli ma się dobrze,
w tym nie ma temperatury przez 48 godzin ORAZ wszyscy w domu, u których występują objawy
COVID-19, również uzyskali wynik ujemny (ważne ponieważ nadal istnieje ryzyko fałszywych
negatywów). Ich gospodarstwo domowe może również przestać izolować się, jeśli te kryteria zostaną
spełnione.
• Jeśli dana osoba uzyska wynik pozytywny, powinna postępować zgodnie z „pozostać w domu:
wskazówki dla gospodarstw domowych z możliwym lub potwierdzonym zakażeniem koronawirusem
(COVID-19)” i musi kontynuować izolację przez co najmniej 7 dni od wystąpienia objawów i
następnie wróć do szkoły tylko wtedy, gdy są w dobrej kondycji (i nie mają wysokiej temperatury
przez 48 godzin) - zwróć uwagę, że objawy kaszlu lub utraty węchu / smaku mogą utrzymywać się,
ponieważ mogą utrzymywać się przez kilka tygodni po zakażeniu odszedł. 7-dniowy okres rozpoczyna
się w dniu, w którym po raz pierwszy zachorowali.
• Inni członkowie ich gospodarstwa domowego powinni nadal izolować się przez pełne 14 dni

Nasza szczegółowa ocena ryzyka jest dostępna dla wszystkich na szkolnej stronie internetowej.
Zawiera szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób zapewnimy wszystkim bezpieczeństwo, gdy w
pełni otworzymy je we wrześniu.
Dołożymy starań, aby szkoła była jak najbardziej „normalna”, ale nie będzie dokładnie taka sama, jak
przed pandemią.

Ten dokument został przetłumaczony za pomocą Tłumacza Google i mamy nadzieję, że jest to
dokładne tłumaczenie.

