
RE: Aranjamente pentru potențialul „redeschidere” la 1 iunie la creșă, primire, anul întâi și anul 

șase 

Dragi părinți și îngrijitori, 

 

În urma scrisorii din MAT, scriu pentru a vă actualiza în planurile școlii primare Stanley Road 

pentru deschiderea propusă a școlii pentru elevii din pepinieră, primire, anul 1 și anul șase, în 

urma discursului premierului de duminică 10 mai. 

În primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru incredibilul sprijin pe care l-ați dat, deoarece ni 

s-a solicitat să închidem școala tuturor, cu excepția unui grup prioritar de copii, pe 23 martie. În 

timp ce continuăm să trăim în vremuri fără precedent, am dezvoltat un adevărat simț al 

comunității care ne-a ajutat să ne sprijinim reciproc. 

Sfaturile de mai jos sunt concepute pentru a explica modificările aduse vieții școlare normale în 

timpul izbucnirii coronavirusului. Sperăm să-i asigurăm pe părinți și îngrijitori de măsurile care 

sunt făcute pentru a limita răspândirea virusului. În următoarele săptămâni și luni, aceste 

sfaturi pot fi modificate, urmând noi orientări ale Guvernului. 

 

Copilul meu este eligibil să se întoarcă la școală? 

 

De la 1 iunie vom începe să primim înapoi copiii care sunt în prezent în anul 6, anul 1, primirea 

și pepinieră pe o perioadă treptată. Vom rămâne deschiși pentru îngrijirea copiilor lucrători-

cheie și a copiilor vulnerabili, dar numai dacă și când nu pot să rămână acasă. 

Ne propunem să vedem anul 1 și anul 1 care se întorc la 1 iunie. Dacă suntem mulțumiți de 

sistemele în vigoare, vom primi întâmpinarea la 8 iunie, urmată de pepinieră dacă / când este în 

siguranță. 
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Ce zici de surori, frați și alți copii?  
Doar copiii din grupurile eligibile, de culoare verde, de mai sus, vor fi permisi 

înapoi la școală. Surorile și frații elevilor eligibili, care sunt în prezent în anii 2-5, 

trebuie să stea acasă până la notificare. Dacă copilul dvs. nu are voie să se întoarcă 

la școală, se așteaptă să continue să învețe de acasă cu ajutorul online. 

Ce schimbări pot fi așteptate? 

Ora și locul în care renunțați și ridicați copilul dvs. va fi eșalonat între 8.40 - 9.30 

dimineața și 2.30-3.10 după-amiaza, în funcție de grupul în care se află. Micul 

dejun și cluburile după școală nu vor fi disponibile pentru niciun elev. . Vă vom 

sfătui cu privire la ora specifică pentru a renunța la copil și a-ți colecta copilul 

atunci când vă vorbim mai târziu în această săptămână. 

 

Curriculumul va fi modificat pentru a minimiza riscul. Vom oferi în continuare 

activități stimulative și antrenante adecvate vârstei și stadiului copilului tău. Joi și 

vineri, vă încurajăm să învățați de acasă cu ajutorul online. 
 

În cele mai multe cazuri, pentru că trebuie să păstrăm grupuri sub 15 ani, copilul 

dvs. va avea un profesor diferit decât în mod obișnuit. Ele vor fi posibil într-o 

cameră diferită de sala de clasă obișnuită. Ei nu se vor amesteca cu alți copii din 

grupul lor de ani în afara propriei „bule” de jumătate de clasă pentru a reduce 

riscul potențial; aceste bule se vor aplica și la orele de joacă și la prânz. 

 

Copiii TREBUIE să poarte haine curate în fiecare zi, care sunt, de asemenea, 

potrivite pentru activități în aer liber și activități fizice. Copiii nu trebuie să poarte 

uniformă școlară, dar vă rugăm să le trimiteți în haine proaspete în fiecare zi 

pentru a ne ajuta la reducerea riscurilor. 

 

Ora de pauză și de prânz vor fi eșalonate - o gustare poate fi adusă pentru 

aceasta.  
Toți copiii de primire și anul 1 vor lua un prânz la pachet asigurat de Aspens, 

ca parte a meselor universale. 

Copiii din anul 6 care au dreptul la mesele școlare gratuite bazate pe beneficii 

vor primi un prânz la pachet gratuit. 
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Copiii în anul 6 care nu au dreptul la mese școlare gratuite trebuie să aducă un prânz la pachet. 

Orice prânz ambalat pe care copiii îl aduc la școală trebuie să fie într-un sac de plastic sau hârtie 

care va fi aruncat. Vă rugăm să nu trimiteți cutii de prânz. 

 

Prânzurile plătite pot fi comandate prin Aspens înainte de ora 9:00 - trimiteți un 

e-mail la biroul școlii pentru mai multe informații. În acest timp nu vor fi servite 

mese „calde”. 
Accesul limitat la site va fi disponibil pentru orele de preluare și de preluare. 

Acest lucru va fi diferit pentru fiecare grup de ani. Vă rugăm să consultați harta și calendarul pe 

care îl vom trimite separat. 

 

Cum te asiguri că școala este în siguranță pentru copilul meu? 

Vor fi mai puțini copii în fiecare clasă decât de obicei. Vor fi maximum 15 elevi 

pe clasă. 

 

Toată lumea se va spăla pe mâini de mai multe ori pe zi. Aceasta include intrarea 

în școală, ieșirea din clădire și înainte și după mâncare. Vom modela bunele 

practici, vom folosi îndrumările de la DfE și Public Health England și vom 

supraveghea spălarea mâinilor copiilor dvs. în clasă. 

 

Școala, inclusiv resursele copiilor, vor fi curățate mai des, iar echipamentul de 

partajare va fi minimizat pe cât posibil. Resursele în spațiile de lucru vor fi 

menținute la minimum pentru a vă asigura că pot fi șterse. Ori de câte ori este 

posibil, resursele care nu sunt ușor lavabile sau ștergătoare vor fi eliminate din aceste spații. 

De asemenea, vor fi implementate următoarele măsuri: 

• Săpun și apă caldă în fiecare clasă și toaletă. 

• Serviciile licitate vor fi prezente în toate sălile de clasă și în alte locații cheie din jurul 

site-urilor noastre școlare. 

• Va exista o ofertă bună de țesuturi de unică folosință pentru a implementa abordarea 

„prinde-o, decupă-o, ucide-o” în fiecare clasă. 

• Vom oferi toate echipamentele necesare; copiilor li se va cere să aducă doar o sticlă de 

apă și prânzul lor într-un ambalaj de unică folosință. Niciun alt obiect nu poate fi adus 

dacă nu este convenit de personalul superior. 
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Elevii vor rămâne într-un „grup de bule”. Acest lucru înseamnă că vor fi într-

un grup de cel mult 15, în aceeași cameră cu același profesor în fiecare zi. 

Intenția noastră este ca aceștia să rămână cu grupul lor în permanență în 

timpul zilei pentru a minimiza contactul dintre copii și adulți. 

Acolo unde este posibil să păstrați copiii în aceste grupuri mici la 2 metri unul 

de altul, vom face acest lucru. Ori de câte ori este posibil, personalul nostru va rămâne, de 

asemenea, la o distanță sigură. Cu toate acestea, nu putem garanta că personalul și copiii vor 

putea fi în permanență doi metri între ei, luând în considerare evenimente precum primul 

ajutor sau alte tipuri de asistență. 

Elevii vulnerabili și lucrători cheie (care au venit la școală în ultimele 9 săptămâni) vor fi în 

propriile lor „grupuri cu bule” și nu vor fi alături de grupul lor de ani dacă au nevoie de 

asigurare toată săptămâna. 

Vom vorbi cu părinții copiilor lucrători vulnerabili și cheie (grupurile verzi indicate mai sus) 

pentru a vedea dacă doresc ca copiii să fie în grupul lor de ani. 

Aceasta înseamnă că pot participa doar luni - miercuri; dacă sunt necesare alte zile, vor trebui 

să rămână cu grupurile lor cheie de lucrători luni - vineri. 

 

Aspectul clasei va fi modificat pentru a maximiza spațiul dintre elevi. Vom menține 

sălile de clasă bine ventilate, acolo unde este posibil și în siguranță, pentru a face 

acest lucru și vom folosi spațiu în aer liber pentru exerciții și pauze. Este posibil ca 

sertarele și anumite zone ale sălii să nu fie accesibile copiilor. 

 

Dacă un copil sau un membru al familiei se îmbolnăvesc, nu vor putea merge la 

școală. Trebuie să informați școala prin telefon sau e-mail. 

Numărul de persoane care intră pe școala va fi limitat numai la personal și copii. 

Părinții trebuie să comunice prin telefon sau e-mail, deoarece nu li se va permite 

să intre în clădire pentru a reduce la minimum infecția. 

Această îndrumare precizează că nu este necesar ca personalul să poarte măști, mănuși și 

șorțuri, cu excepția cazului în care desfășoară activități care ar necesita, de obicei, utilizarea 

echipamentului personal de protecție (PPE) sau dacă un copil, un tânăr sau un alt elev nu se 

simt bine de coronavirus în timp ce sunt în setarea lor și are nevoie de supraveghere până când 

se pot întoarce acasă. 

 

Ce se întâmplă dacă există un caz de coronavirus în școală? 
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Dacă un membru al personalului sau un elev prezintă simptome de coronavirus, persoana cu 

simptome trebuie să se auto-izoleze timp de 7 zile și să se întoarcă la școală în 14 zile cu restul 

grupului. Acestea ar trebui apoi să caute un test de coronavirus. Acestea vor fi disponibile prin 

111. 

 

Persoanele cu care trăiește persoana trebuie să se auto-izoleze timp de 14 zile. 

 

Dacă rezultatul testului revine pozitiv, întregul grup, cu care copilul a lucrat, trebuie să se auto-

izoleze timp de 14 zile 

Dacă după citirea acestor informații, decideți să nu vă trimiteți copilul la școală, 

Guvernul a precizat că nu veți primi o amendă. Copiii acasă vor continua să fie 

stabilite sarcini de învățare la domiciliu. 

Ce ar trebui să fac dacă mă preocupă redeschiderea școlii? 

Dacă aveți întrebări cu privire la aceste informații, vă rugăm să sunați sau să 

trimiteți un e-mail la biroul școlii, iar un membru al echipei de conducere va fi 

încântat să răspundă la orice întrebare. În cele din urmă, este decizia dvs. de a 

lua. 

Dacă ați răspuns că doriți ca copilul dvs. să se întoarcă la școală la 1 iunie, vă vom contacta 

telefonic săptămâna aceasta pentru a discuta despre orice s-a produs în timpul blocării de care 

credeți că trebuie să fim conștienți (de exemplu, boli, deșeuri, schimbare în împrejurări 

familiale). Copiii nu vor putea participa fără această conversație. De asemenea, vom confirma 

aranjamentele pentru zi, inclusiv orele de început și de sfârșit pentru copilul tău. 

 

Este important de menționat că întâlnirile față în față nu vor fi disponibile pe termen 

scurt, pentru a reduce numărul de persoane care accesează școala și pentru a reduce 

riscul răspândirii coronavirusului. 
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Mulțumesc pentru susținerea continuă. Vom fi în legătură cu informații suplimentare pentru 

grupuri individuale de an cu privire la aranjamentele lor speciale pentru clase, profesori, 

abandonuri și pick-up. 

 

NB: Toate acestea sunt planificări provizorii pentru o potențială deschidere. Așteptăm un 

anunț al primului ministru pe 28 mai pentru a vedea dacă deschiderea sugerată a școlilor 

merge înainte. Vom rămâne în legătură în toată această perioadă 


