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NW/VS/October2021
Drahý rodičia a opatrovatelia,
Dúfam, že keď dostanete tento list tak ste vy a vaša rodina v bezpečí a v poriadku. V miestnych aj
celoštátnych správach uvidíte, že prípadov Covid-19 medzi deťmi stredného školského veku pribúda. Aj keď
sme boli informovaní, že nemáme taký vysoký počet prípadov ochorenia, v komunite prípadov pribúda a
pracujeme s verejným zdravím Anglicka (PHE) a mestskou radou v Derby (DCC) na znížení počtu týchto
ochorení.
Prosíme neposielajte vase dieťa do školy keď sú chorý.
Rodičia budú musieť dieťa nechať otestovať PCR testom keď majú tieto prízkay alebo symptom:
• Príznaky nachladenia
• Príznaky chrípky
• Bolesti hlavy
• Vysoká teplota
• Neprestávajúcí kašeľ
• Bolesti hrdla
• Nevolnosť
• Hnačka
• Stráta chute a čuchu
PCR test môže byť opýtaný v škole alebo pre vase dieta na tejto webovej stránke:
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test.
Vzhľadom na rastúci počet prípadov ochorenia Covid-19 musíme teraz zaviesť ďalšie preventívne opatrenia,
aby sme zaistili ďalšie obmedzenie prenosu choroby. PHE a DCC oznámili nasledujúce informácie, ktorých sa
budeme držať od Pondelka 11. Októbra 2021:
•
•
•
•

•

Žiaci a zamestnanci by teraz mali používať rúška vo všetkých spoločných alebo prechodných
oblastiach (t. j. Počas zhromaždení alebo na chodbách pohybujúc sa medzi vyučovacími hodinami).
Zamestnanci a žiaci si môžu osobne vybrať, či budú v triedach nosiť ochranné rúška (aj keď neskôr
sa môže stať, že ochranné rúška v triedach budeme musieť znova zaviesť).
Okná a dvere budú naďalej otvorené kvôli ventilácii.
Pravidelné umývanie rúk by malo pokračovať. V tomto ročnom období kolujú bežné respiračné
ochorenia (kašeľ, nachladnutie a chrípka) a umývanie rúk je kľúčovým spôsobom, ako zastaviť ich
šírenie.
Neexistujú žiadne plány na opätovné zavedenie ročných skupinových bublín a všetky špeciálne
zariadenia a pomôcky budú aj naďalej prístupné všetkým žiakom.

Aby bola naša školská komunita čo najbezpečnejšia, je testovanie antigenovými rychlo-testami (LFT)
skutočne dôležité pre tých, ktorí nemajú žiadne príznaky Covid-19.
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Ako jednoduché zhrnutie si prečítajte nasledujúce rady: Ak nemáte žiadne príznaky Covid-19:
• absolvujte antigenové rychlo-testy dvakrát týždenne
• nahlásiť výsledky antigenových rychlo-testov škole, ak máte príznaky Covid-19:
• urobte si PCR test a pošlite svoj výsledok do školy
• zostaňte doma, kým neprídu vaše výsledky: - ak je negatívny, vráťte sa do školy - ak bude pozitívny,
izolujte sa na riadený počet dní našou vládou.
Ešte raz vám ďakujeme za neustálu podporu, pretože sa snažíme zaistiť, aby vzdelávanie vášho dieťaťa
nebolo narušené a aby zostalo v bezpečí. Ako vždy, ak máte akékoľvek otázky, neváhajte ma kontaktovať a
ja alebo člen personálu sa vám ozveme čo najskôr. Pokojný, relaxačný a bezpečný víkend.
S Pozdravom

Neil Wilkinson
Generálný Riaditeľ Školy

