
  

 

 

 

Colton Hills Community School 

Co 
Confidence. Happiness. Courage. Success. 

Colton Hills  

Community School 

Jeremy Road 

Wolverhampton 

West Midlands  

WV4 5DG 

01902 558420   

Co-Headteachers 

Mr S Blower, Ms M Walker 

 

coltonhillsschool@wolverhampton.gov.uk ww.coltonhills.co.uk @coltonhillscs 

 

 

 

14 Octombrie 2020 

 

Îndrumări pentru toți părinții – Un singur caz de coronavirus (COVID-19) 

 

Stimați părinți/tutori,  

Am fost informați că în școala noastră un elev a fost testat pozitiv la testul pentru coronavirus 
(COVID-19). Elevul apartine anului 13 (6 Form). 
 
Știm că este posibil să vă îngrijorați, însă noi continuăm să monitorizăm situația și să colaborăm 
îndeaprope cu sistemul de Sănătate Publică a Angliei. Vă scriem această scrisoare pentru a vă 
informa cu privirea la situația actuală și a vă sfătui. Vă asigurăm că pentru majoritatea coronavirus 
(COVID-19) va fi o boală ușoară. 

Deși în număr mic, familiile elevilor care au intrat în contact direct cu persoana testată pozitiv la 
coronavirus (COVID-19) au primit o scrisoare prin care se informează că, copilul lor trebuie să 
rămână acasă timp de 14 zile. 

Școala rămâne deschisă și dacă se simte bine, copilul dumneavoastră ar trebui să participle la lecții 
în mod normal. Nu există cazuri raportate în nicio altă clasă, așadar deocamdată nu există alte 
preocupări și toate celelalte clase rămân neafectate. 

 

Ce trebuie făcut în cazul în care copilul dvs dezvoltă simptome de COVID 19  

În cazul în care copilul dvs. prezintă simptome de COVID-19, NU trebuie să vină la școală și rebuie 
să rămână acasă timp de cel puțin 10 zile de la data apariției simptomelor. Oricine are simptome va fi 
eligibil pentru testare și acest lucru poate fi accesat prin https://www.nhs.uk/ask-for-a-coronavirus-test 
sau apelând 119. 

Toți ceilalți membri ai casei care sunt bine trebuie să rămână acasă și să nu părăsească locuința timp 
de 14 zile. Aceasta include pe oricine din „Bula de susținere (Support Bubble)”. 

Pentru informații suplimentare puteți accesa: https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-
stay-at-home-guidance/stay-at-home-guidance-for-households-with-possible-coronavirus-covid-19-
infection  

Perioada de 14 zile începe din ziua în care prima persoană din casă s-a îmbolnăvit. 

Membrii locuinței nu ar trebui să meargă la serviciu, la școală sau în spațiile publice, iar exercițiile 
fizice ar trebui făcute în casă. 

Dacă aveți nevoie de ajutor pentru cumpărarea produselor alimentare, alte cumpărături, procurarea 
medicamentelor sau plimbarea câinelui, ar trebui să întrebați prietenii sau familia. Alternativ, puteți 
comanda cumpărăturile online și medicamentele prin telefon sau pe internet.  
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Membrii gospodăriei care stau acasă timp de 14 zile vor reduce considerabil cantitatea totală de 
infecție pe care gospodăria ar putea să o transmită altora din comunitate. 

Dacă sunteți capabil, mutați orice persoană vulnerabilă (cum ar fi persoanele în vârstă și cele cu 
condiții de sănătate subiacente) din casa dvs., pentru a rămâne cu prietenii sau familia pe durata 
perioadei de izolare la domiciliu. 

 

Simptome 

Cele mai frecvente simptome de coronavirus (COVID-19) sunt debutul recent pentru:  

• o nouă tuse continuă 
• o temperature mare 
• pierderea sau modificarea simțului normal am gustului sau al mirosului (anosmie) 

 

Pentru majoritatea oamenilor, coronavirus (COVID-19) va fi o boală ușoară. 

Dacă copilul dumneavoastră dezvoltă simptome, puteți solicita sfaturi de pe site-ul web nhs.uk la 
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/check-if-you-have-coronavirus-symptoms/. Dacă 
sunteți îngrijorat de simptomele copilului dumneavoastră sau acestea se înrăutățesc, puteți solicita 
sfatul NHS 111 la adresa https://111.nhs.uk/ sau telefonând la 111. 

 

Cum să oprim răspândirea COVID-19 

Există lucruri pe care le puteți face pentru a reduce riscul ca dumneavoastră și cei care locuiesc cu 
dvs, să vă îmbolnăviți de COVID-19 

De făcut: 

• 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 tușiți sau 
strănutați; 
• aruncați imediat la gunoi șervețelele folosite și spălați-vă mâinile după aceea. 
 

Informații suplimentare 

Informațiile suplimentare sunt disponibile la https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/ 

Vă dorim tot binele în continuare și în aceste vremuri vă rugăm să nu ezitați să luați legătura dacă 
aveți nevoie de informații suplimentare. 

 

Cu respect, 

 

Stephen Blower și Mel Walker 

Co-Directori 


