6 Octombrie 2020

Dragi părinți și îngrijitori,
Am fost informați de Departamentul de Sanatate Publica că a existat un
caz confirmat de COVID-19 în cadrul Oasis Academy Oldham în Anul 9.
După cum știți, am pus în aplicare măsuri extinse pentru a ne asigura că
studenții și personalul nostru sunt cât mai siguri posibil deoarece ne-am
întâmpinat tinerii înapoi la școală. Acesta este un caz individual izolat în
balonul Anului 8, așa că vă rog să nu vă alarmați, dar reamintim că
trebuie să rămânem cu toții atenți, atât la școală, cât și în comunitatea
largă.
Departamentul de Sanatate Publica a ordonat ca numai acei studenți
care au avut un contact extins cu copilul care a testat pozitiv să se
autoizoleze. Fiecare copil căruia i se cere să se izoleze a fost înștiințat
să facă acest lucru. Dacă copilul tău rămâne bine, ar trebui să continue
să meargă la școală în mod normal. Vom ține acest lucru sub revizuire.
Continuăm să monitorizăm situația și colaborăm îndeaproape cu Public
Health England. Această scrisoare este pentru a vă informa cu privire la
situația actuală și pentru a vă oferi sfaturi despre cum să vă întrețineți
copilul; vă rugăm să fiți siguri că vom păstra un contact regulat.
Vă rugăm să consultați mai jos sfaturile și comunicările directe de la
Public Health England:
Știm că pentru majoritatea oamenilor, coronavirusul (COVID-19) va fi o
boală ușoară, dar cu toții avem responsabilitatea de a ne asigura că
facem tot ce putem pentru a reduce transmiterea către ceilalți.
Cum să opriți răspândirea COVID-19
Există lucruri pe care le puteți face pentru a reduce riscul ca
dumneavoastră și oricine trăiți să vă îmbolnăviți de COVID-19
Do:
• spălați-vă mâinile cu apă și săpun des - faceți acest lucru timp de cel
puțin 20 de secunde
• folosiți gel de dezinfectare a mâinilor dacă nu există apă și săpun
• spălați-vă pe mâini imediat ce ajungeți acasă

• acoperiți-vă gura și nasul cu un șervețel sau cu mâneca (nu cu mâinile)
atunci când tuseți sau strănutați
• puneți imediat țesuturile uzate în coș și spălați-vă mâinile după aceea
Informatii suplimentare
Informații suplimentare sunt disponibile la
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
Știu că aceasta este o mulțime de informații de luat în considerare la
începutul mandatului. Dacă aveți întrebări sau întrebări, vă rugăm să le
trimiteți prin MCAS. Dacă nu aveți acces la aplicația MCAS și aveți o
întrebare, puteți apela sau trimite un e-mail Academiei:
admin.requests@oasisoldham.org
Cu stima ,

Miss D Gobbi
Principal

