
Stimați părinți/Îngrijitori, 

Chiar dacă nu am avut niciun caz în primele șase săptămâni de la redeschiderea din septembrie, după 

cum probabil știți deja, Colton Hills a avut 3 cazuri confirmate de COVID-19.  

Înțelegem că acest lucru vă îngrijorează și am vă scriem pentru a vă explica situația și pentru a vă 

asigura că școala, mereu prioritizează siguranța elevilor și a personalului mai presus de orice. 

Cei 3 elevi afectați provin din ani diferiți, iar aceste cazuri nu sunt în niciun fel legate între ele. În fiecare 

caz, există dovezi clare că transmiterea a avut loc în comunitate și nu în școală. Din ancheta întreprinsă 

până în prezent, nu există dovezi ale transmiterii de COVID-19 între elevi sau între profesori la Colton 

Hills. 

Cei trei copii tesați pozitiv, prezintă simptome minore sau chiar nu prezintă niciun simptom. Cu 

această ocazie, le dorim lor și familiilor lor toate cele bune pentru o recuperare rapidă. 

Am identificat toți copiii care ar fi putut fi în contact cu elevii testați pozitiv, drept urmare au fost 

trimiși acasă pentru a se autoizola, timp de 14 zile. Acest lucru este în concordanță cu îndrumările 

pentru Sănătate Publică din Anglia (PHE), respectate ad litteram. 

De-a lungul acestor zile, am construit o relație bună cu personalul din Sănătate Publică a Angliei 

(PHE), cu Departamentul pentru Educație (DfE) și Autoritatea locală, care au lăudat reacția noastră, 

profesionalismul și calmul, din toate punctele. 

Suntem încrezători în toate sensurile că avem un plan eficient pentru a vă menține copiii în siguranță 

și credem că acesta este motivul pentru care nu am avut cazuri în școală pentru câteva săptămâni, în 

timp ce alte școli au fost nevoiți să trimită în mod regulat acasă grupuri de ani. 

 

Cum vă protejăm copilul. 

- Continuăm să menținem elevii în bule de grupuri, din fiecare an, ceea ce înseamnă că 

suntem capabili să ne asigurăm că știm unde sunt copiii și cu cine ar fi putut avea contact. 

- Subliniem din nou importanța purtării măștilor și ne asigurăm că acestea sunt purtate în 

toate zonele și coridoarele comune. 

- Avem stații de igienizare a mâinilor în școală, iar elevii își igienizează mâinile ori de câte ori 

intră în clădire și în clase, și sunt încurajați să se spele pe mâini în timpul zilei. 

- Menținem distanțarea socială și sistemele unidirecționale în jurul școlii, cu semnalizare clară 

și îndrmări afișate. 

- Am anulat toate adunările, întâlnirile cu multe persoane și activitățile care ar putea crește 

posibilitatea transmiterii COVID-19. 

Alte măsuri pe care le luăm în considerare: 

- În următoarele două săptămâni, anulăm toți vizitatorii, cu excepția celor esențiali: începerea 

școlii, activități extracurriculare și vizite de la agențiile externe. 

- Reducem în continuare mutatul elevilor, astfel încât aceștia să petreacă cât mai mult timp în 

același spațiu și să ia contact cu mai puțini oameni. 

- Furnizarea unui program îmbunătățit de curățare în toate zonele în care s-ar putea să fi 

existat cazuri pozitive, în plus față de curățările profunde și regulate ale clădirii. 

- Vom revizui aceste măsuri în următoarele zile și vom continua, dacă este nevoie. 

 



Cum puteți ajuta 

Este de o importanță vitală să NU VĂ TRIMITEȚI COPILUL LA ȘCOALĂ dacă știți sau bănuiți că a fost în 

contact cu cineva care a fost testat pozitiv pentru Coronavirus sau prezintă simptome. Cazurile din 

școală s-au dezvoltat în urma elevilor care au venit la școală, desi fuseseră deja în contact cu alte cazuri 

pozitive. Acest lucru nu se poate întâmpla, dacă școala va continua să fie în siguranță, pentru toți elevii 

și personalul școlii. 

Dacă există vreo îndoială, nu trimiteți copilul și sunați pentru a cere îndrumări de la școală. 

În cazul în care copilul dumneavoastră se auto-izolează, este important să nu părăsească casa din 

niciun motiv. Din nou, acest lucru limitează riscul transmiterii la alte persoane. 

Vă rugăm să vă trimiteți copilul la școală cu o mască de față. Dacă nu poartă o mască, nu va mai fi 

primit în clădire. Acest lucru nu este doar pentru propria lor siguranță, ci pentru toată lumea. Dacă 

copilul dumneavoastră are o scutire medicală, vă rugăm să vă asigurați că școala este anunțată și că 

sunt furnizate dovezi medicale. 

Asigurați-vă că sunteți la curent cu cele mai recente îndrumări guvernamentale. Aceasta este o situație 

în evoluție și sfaturile se schimbă frecvent. Cea mai bună pagină de verificat este 

https://www.gov.uk/coronavirus 

Dacă intenționați să călătoriți în timpul vacanței, este deosebit de important să verificați sfaturile cu 

privire la țările care fac obiectul carantinei. Puteți consulta o listă actualizată aici 

https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-travel-corridors 

Pe cât de robuste sunt planurile noastre în școală, trebuie să lucrăm împreună ca o comunitate pentru 

a face tot ce putem, pentru a limita expunerea potențială. Vrem să continuăm să vă construim 

convingerea că Colton Hills este un loc sigur în care să vă aflați și că siguranța este înaintea oricărei 

alte considerații. 

Dorim să vă mulțumim pentru sprijinul dvs. continuu. Știm că sunt vremuri dificile, dar suntem cu toții 

împreună și vom trece prin asta împreună. 

Continuăm să vă dorim tot binele dvs. și familiilor dumneavoastr. 

 

Mel Walker și Stephen Blower  

Co-Directori, Colton Hills Community School 

 

 

  



 

Alte întrebări pe care le-ați putea avea: 

De ce nu au fost trimise grupuri de un an întreg acasă? 

-  Planul actual este de a nu trimite toate grupurile de ani acasă, cu excepția cazului în care 

este necesar. Avem planuri clare de locuri pentru toate clasele, putem urmări contactele la 

pauze, prânzuri și călătorii la și de la școală. Acest lucru ne-a permis să oferim 

departamentului de Sănătate Publică a Angliei informații clare despre cine ar fi putut avea 

contact cu cazuri pozitive. Acest nivel de detaliu ne permite să fim siguri cu privire la cine 

mai poate fi în școală sau nu. 

De ce nu au fost trimise grupuri de ani, integral, acasă?  

- Ghidul actual este de a nu trimite toate grupurile de ani acasă, cu excepția cazului în care este 

necesar. Avem locuri pentru toate clasele, putem urmări contactele la pauze, la prânz și la 

mișcările lor în școală. Acest lucru ne-a permis să oferim către Public Health England informații 

clare despre cine ar fi putut avea contact cu cazuri pozitive. Acest nivel de detaliu ne permite 

să fim încrezători cu privire la cine mai poate fi la școală. 

De ce a fost trimis acasă unul dintre copiii mei și nu și frații/verișorii lor? 

- Copiii au fost trimiși acasă doar ca măsură de precauție, dacă au fost în contact cu un caz 

pozitiv de COVID-19. Acest lucru nu înseamnă că ei înșiși au COVID-19, așa că, deși trebuie să 

se auto-izoleze, nu este nevoie ca frații să se auto-izoleze decât dacă cineva de acasă dezvoltă 

simptome. Frații, surorile, verșorii - toți pot veni la școală. 

 Restul casei mele trebuie să se auto-izoleze? 

-  Nu. Acesta este numai în cazul în care simptomele apar în casa ta, de obicei. 

Copilul meu trebuie testat?  

- Nu. De obicei, ar trebui să fie testați numai dacă au simptome. 


