Koronaviruso tėvų elgesio rekomendacijos
Norėdami užtikrinti visos mūsų mokyklos bendruomenės saugumą ir sumažinti
koronaviruso pernešimo riziką mūsų mokyklose ir bendruomenėje, mes parašėme
šias rekomendacijas. Rizika sumažėja, kai visi dirba kartu, kad pasiektume toliau
nurodytą tikslą. Jei turite kokių nors abejonių dėl bet kurio iš žemiau pateiktų punktų,
susisiekite su mokyklos biuru ir pasikalbėkite su darbuotoja, kad galėtume tai aptarti.
Mūsų lūkesčiai iš tėvų ir globėjų:
• Laikykite savo vaiką (-us) namuose, jei jiems ar kam nors iš jūsų namų pasireiškia
kokie nors koronaviruso simptomai (šiuo metu: naujas, nuolatinis kosulys;
karščiavimas - 37,8 ar aukštesnė temperatūra; arba kvapo ar skonio praradimas ar
pasikeitimas).
• Paskambinkite į mokyklą ir praneškite priežastis, kodėl jūsų vaikas (-ai) nelanko
mokyklos pirmą rytą, kai jo nėra.
• Jei jums ar kam nors jūsų namuose pasireiškia simptomai, paskambinkite NHS 119
koronaviruso tarnybai ir nedelsdami suorganizuokite „covid-19“ testą. Atminkite, kad
turite atlikti testą per pirmąsias 5 dienas, kai pasireiškė simptomai.
• Informuokite mokyklą apie koronaviruso testo rezultatą, kai tik jį gausite.
• Pasirūpinkite, kad vaikas (-ai) nusiplautų rankas prieš išeidami iš namų į mokyklą.
• Kiekvienos rytą įsitikinkite, kad jūsų vaikas (-ai) yra apsirengti švariais drabužiais.
• Įdėkite savo vaikui (-ams) vandens buteliuką.
• Įsitikinkite, kad jūsų vaikas (-ai) nesineša žaislų, pieštukų ar kt. priemonių iš namų į
mokyklą.
• Tik vienas iš tėvų/globėjų gali palikti/pasiimti jūsų vaiką (-us) iš mokyklos dienos
pradžioje/pabaigoje.
• Įsitikinkite, kad atvykstate nustatytu laiku su jums paskirtu mokinių atvykimo ir
išvykimo laiku.
• Išvykdami laikykitės socialinio atstumo – taip padedami personalui, kuris budės prie
vartų, jums primindamas apie taisykles.
• Bendraukite su mokyklos biuru telefonu ar elektroniniu paštu. Tiesioginis
bendravimas su mokyklos personalu, išskyrus mokinių palikimą ir pasiėmimą, bus
imanomas tik iš anksto susitarus.
• Laikykitės mokyklos nurodytų rekomendacijų, priminkite savo vaikui (-ams), kad
svarbu laikytis jų ir namuose.
• Įsitikinkite, kad jūsų vaikas (-ai) bus laiku paimti iš mokyklos jei jie turi koronaviruso
simptomų tuo atveju, jei jūs patys negalėsite atvykti į mokyklą.

