COVID 19/

(A Google Document Translation - Polish)

ZMIANY CHOROBY W SKRÓCIE
Od 24 lutego rząd (zaczerpnięty z wytycznych DfE):
· Usunięto prawny wymóg samoizolacji po pozytywnym teście. Dorosłym i dzieciom, u których wynik testu jest
pozytywny, nadal zaleca się pozostawanie w domu i unikanie kontaktu z innymi ludźmi przez co najmniej 5
pełnych dni, a następnie dalsze postępowanie zgodnie z zaleceniami, aż do uzyskania 2 negatywnych
wyników testu w kolejnych dniach.
· Usunięto wytyczne dla pracowników i uczniów w większości placówek edukacyjnych i placówek opieki nad
dziećmi, aby przeprowadzać bezobjawowe testy dwa razy w tygodniu
· Nie prosiliśmy już w pełni zaszczepionych bliskich osób i osób w wieku poniżej 18 lat o codzienne testowanie
przez 7 dni, a także usunięto prawny wymóg izolowania się osób bliskich osób, które nie są w pełni
zaszczepione.
· Zakończono rutynowe śledzenie kontaktów. Osoby kontaktowe nie będą już musiały się izolować ani wykonywać
codziennych testów.

Od 1 kwietnia Rząd:
· Usuń aktualne wytyczne dotyczące dobrowolnej certyfikacji statusu COVID w warunkach domowych i nie zalecaj
już, aby niektóre miejsca korzystały z NHS COVID Pass.
· Zaktualizuj wytyczne określające bieżące kroki, które osoby z COVID-19 powinny podjąć, aby zminimalizować
kontakt z innymi osobami. Dopasuje się to do zmian w testowaniu.
· Nie zapewniamy już bezpłatnych, uniwersalnych testów objawowych i bezobjawowych dla ogółu społeczeństwa
w Anglii.
· Usuń wymóg dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy, aby każdy pracodawca wyraźnie uwzględniał COVID-19
w swoich ocenach ryzyka.

Jak to wpływa na moje dziecko?
· Miejmy nadzieję, że Twoje dziecko będzie widziało dalszy powrót do „normalności” dzięki NASZYM powrotom
do wycieczek szkolnych i wizyt, a z czasem na imprezy dla rodziców na miejscu.
Należy jednak zauważyć, że Covid i inne choroby nie zniknęły i pozostają zagrożeniem dla wszystkich w naszej
społeczności. Lea Nursery prosi naszych rodziców, aby zachowali czujność w prowadzeniu swoich dzieci w kierunku
„bezpiecznych zachowań” (regularne mycie rąk, wykonywanie testu Covid, jeśli masz objawy itp.), aby zapewnić, że
przedszkole pozostanie otwarte, a nauczanie twarzą w twarz może być naszym priorytetem. Lea Nursery będzie
utrzymywać swój program sprzątania i zapewni odpowiednią wentylację naszego żłobka, a dzieci będą nadal
proszone o regularne dezynfekowanie rąk. Upewnij się, że nie posyłasz dziecka do szkoły, jeśli źle się czuje.
Gorączka powyżej 37,5 jest uważana za oznakę, że dziecko źle się czuje i walczy z jakąś formą choroby.

Wielkie dzięki za nieustające wsparcie
Linda Stay – dyrektorka

