Dragi părinți și îngrijitori din anul 11
Sfaturi pentru ca copilul să se autoizoleze timp de 10 zile
Am fost informați de Public Health England că a existat un caz confirmat de COVID-19
în cadrul balonului nostru din anul 11. Vă rugăm să consultați mai jos comunicarea
directă și sfaturile de la Public Health England. Sfaturi de izolare Am urmat îndrumările
naționale și am identificat că copilul dvs. din anul 11 a fost în contact strâns cu
persoana afectată. În conformitate cu îndrumările naționale, vă recomandăm ca copilul
dvs. să rămână acasă și să se autoizoleze până luni, 16 noiembrie 2020 și să se
întoarcă la Academie marți, 17 noiembrie 2020, cu condiția să nu prezinte simptome.
Vă rugăm să faceți acest lucru pentru a reduce răspândirea în continuare a COVID 19
către alții din comunitate. Dacă copilul dumneavoastră se simte bine la sfârșitul
perioadei de 10 zile de autoizolare, atunci acesta poate reveni la activitățile obișnuite.
Alți membri ai gospodăriei dvs. pot continua activitățile normale, cu condiția ca copilul
dumneavoastră să nu dezvolte simptome în perioada de autoizolare de 10 zile. Vă
rugăm să consultați linkul către ghidul PHE Staying at Home
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance/stay-athomeguidance-for-households-with-possible-coronavirus-covid-19-infection
Ce trebuie făcut dacă copilul dumneavoastră dezvoltă simptome de COVID 19
Dacă copilul dumneavoastră prezintă simptome de COVID-19, ar trebui să vă
organizați pentru ca copilul dumneavoastră să fie testat prin intermediul portalului
online NHS sau sunând la 119.
Gospodăria dvs. trebuie să se izoleze până când primiți rezultatele testelor, dând totul
clar. Simptomele COVID 19 Cele mai frecvente simptome ale coronavirusului (COVID19) sunt debutul recent al:
• tuse continuă nouă și / sau
• temperatură ridicată și / sau
• pierderea sau modificarea simțului normal al gustului sau mirosului (anosmie) Pentru
majoritatea oamenilor, coronavirusul (COVID-19) va fi o boală ușoară.

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 mâinile
imediat ce ajungeți acasă
• acoperiți-vă gura și nasul cu un șervețel sau cu mâneca (nu cu mâinile) atunci când
tuseți sau strănutați
• introduceți imediat țesuturile uzate în coșul de gunoi și spălați-vă mâinile după
vaccinarea împotriva gripei
Informatii suplimentare
Informații suplimentare sunt disponibile la
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
După cum știți, sănătatea, siguranța și bunăstarea tuturor tinerilor noștri este
prioritatea noastră principală. Avem la dispoziție măsuri extinse de siguranță pentru a
atenua riscul transmiterii. Această situație ne amintește că trebuie să rămânem cu toții
atenți, atât la școală, cât și în comunitate, și să urmăm cele mai recente îndrumări
guvernamentale.
Știu că aceasta este o mulțime de informații de luat în considerare la începutul
mandatului. Vom fi în comunicare mâine cu detalii despre aranjamentele noastre
pentru învățarea de acasă. Dacă aveți întrebări sau întrebări, vă rugăm să le trimiteți
prin intermediul aplicației noastre MCAS. Dacă nu aveți încă acces la aplicația MCAS
și aveți o întrebare, puteți apela Academia, dar vă rugăm să rețineți că liniile noastre
de telefon pot fi ocupate.Vă rugăm să fiți siguri că vă vom ține la curent cu situația
actuală.
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