
Deschiderea școlii de luni, 8 martie 

Stimate părinte/Îngrijitor, 

Sperăm că dvs și familia dvs sunteți bine și în siguranță în acest moment.  

Guvernul din țara noastră a anunțat că școlile vor fi deschise tuturor cursanților începând de luni, 8 

martie 2021. Am continuat să fim la curent cu îndrumările suplimentare referitoare la această  

deschidere și suntem acum în măsură să vă împărtășim planurile noastre de primire a elevilor noștri, 

înapoi la școală. 

Pregătirile pentru testarea COVID-19 și începutul semestrului sunt următoarele: 

Vom continua să menținem Colton Hills cât mai sigur posibil. Este foarte probabil să fi auzit deja că 

testarea pentru cei fără simptome de coronavirus va avea loc în toate școlile și colegiile din țară, 

folosind teste COVID-19 mai rapide, cunoscute sub numele de „teste de flux lateral”. Împreună cu 

celelalte măsuri de protecție pe care le luăm, aceste teste vor ajuta personalul și elevii să rămână în 

siguranță la școală. 

Până la o treime dintre persoanele care au coronavirus nu prezintă simptome. Prin testare, vom ajuta 

la oprirea răspândirii virusului și vom ajuta la menținerea școlii deschise, cât mai sigur posibil. Aș 

încuraja cu tărie pe toți cei care se întorc la școală să facă acest test. 

Vom începe testarea de luni, 8 martie, iar elevilor li se va cere să fie testați de trei ori, astfel încât să 

putem fi siguri că nu prezintă simptome. Elevii vor primi apoi truse pentru efectuarea testelor acasă, 

de două ori pe săptămână. Vă rugăm să consultați videoclipul nostru cu mai multe informații despre 

cum funcționează procesul de testare aici. Pentru a sprijini distanțarea socială, cerem ca părinții sau 

îngrijitorii să nu însoțească elevii, în școală pentru acest test. 

Notă - Elevii care au continuat să vină la școală din cauza faptului că sunt copii ai unui lucrător cheie 

sau care sunt identificați ca fiind vulnerabili vor fi în continuare în școală, în aceste zile de testare. 

Aceștia vor fi testați împreună cu grupul de ani din care fac parte și vor reveni la învățarea 

supravegheată, ca de obicei. 

Testarea va fi oferită gratuit și toți cursanții care au consimțământ vor fi testați în intervalul detaliat, 

specificat mai jos: 

 

  

https://youtu.be/3n1S75-T0KA


Anii 10, 11, 12 și 13 

Luni 8 martie: Ziua testării 

1. Elevii trebuie să ajungă la școală la timpul acordat. Este foarte important ca elevii să fie punctuali 

pentru test și să se completeze formularul de consimțământ online (aici). 

2. Fiecare trebuie să ajungă la școală în uniformă școlară completă. 

3. Vor intra în școală purtând mască (cu excepția cazului în care au un document de scutire) și vor fi 

îndrumați către zona de testare unde își vor administra propriul test cu instrucțiuni din partea 

echipei noastre calificate. 

4. Odată ce și-au finalizat testul, vor părăsi școala și se vor întoarce acasă. Se vor distanța social de 

tot personalul în timpul petrecut la fața locului și le cerem să se distanțeze social și de ceilalți, pe 

drumul spre și de la școală. 

5. Notificarea rezultatului testului va fi trimisă de obicei în 30 de minute de la efectuarea testului. 

6. Predarea față în față va începe apoi în școală marți, 9 martie, după un rezultat negativ. 

Data Luni, 8 martie 

Testul nr 1 

NU se va preda în clase, 

față în față 

Marți, 9 martie  

Începe predarea 

față în față 

Joi, 11 martie 

Testul nr 2 

Luni, 15 martie 

Testul nr 3 

Teste oferite elevilor 

pentru acasă 

Anul 

13 

Testul 1  

Va ajunge la ora 14:00 

Școala va începe la 

ora 08:30 

Testul 2 

14:15 

Testul 3 

14:15 

Anul 

12 

Testul 1 

Va ajunge la ora  12:30  

Școala va începe la 

ora 08:30 

Testul 3 

13.30 

Testul 3 

13:30 

Anul  

11 

Testul 1 

Curie ajunge la ora  10:30 

Kahlo ajunge la ora  11:00 

Tull ajunge la ora 11:30 

Turing ajunge la ora 12:00 

Școala va începe la 

ora 08:30 

Testul 2 

S Band 10:50 

C Band 11:50 

 

Testul 3 

S Band10:50 

C Band 11:50 

 

Anul 

10 

Testul 1 

Curie Arrive 8:30 

Kahlo Arrive 9:00 

Tull Arrive 9:30 

Turing Arrive 10:00 

Școala va începe la 

ora 08:30 

Testul 2 

S Band 8:30  

C Band 9:30  

 

Testul 3 

S Band 8:30  

C Band 9:30  

 

 

https://www.coltonhills.co.uk/lateral-flow-consent


Anii 7, 8 și 9  

Luni 8 martie – Muncă independentă 

Zi de testare – Marți 9 martie  

1. Elevii trebuie să ajungă la școală la timpul acordat. Este foarte important ca elevii să fie punctuali 

pentru test și să se completeze formularul de consimțământ online (aici). 

2. Fiecare trebuie să ajungă la școală în uniformă școlară completă. 

3. Vor intra în școală purtând mască (cu excepția cazului în care au un document de scutire) și vor fi 

îndrumați către zona de testare unde își vor administra propriul test cu instrucțiuni din partea 

echipei noastre calificate. 

4. Odată ce și-au finalizat testul, vor părăsi școala și se vor întoarce acasă. Se vor distanța social de 

tot personalul în timpul petrecut la fața locului și le cerem să se distanțeze social și de ceilalți, pe 

drumul spre și dinspre școală. 

5. Notificarea rezultatului testului va fi trimisă de obicei în 30 de minute de la efectuarea testului. 

6. Predarea față în față va începe apoi în școală miercuri, 10 martie, după un rezultat negativ. 

Data Luni, 8 martie  

  

Marți, 9 martie 

Test nr 1 

NU se va preda în 

clase, față în față 

Miercuri 10 martie  

 

Începe predarea 

față în față 

Vineri, 12 martie  

Test nr 2 

Joi. 16 martie  

Test nr 3 

Teste oferite 

elevilor pentru 

acasă 

Year 

9 

Muncă 

independentă 

Test 1 

Curie Arrive 10:30 

Kahlo Arrive 11:00 

Tull Arrive 11:30 

Turing Arrive 

12:00 

 

Școala va începe la 

ora 08:30 

Test 2 

S Band 10:50 

CBand 11:50 

 

Test 3 

S Band 10:50 

C Band 11:50 

 

Year 

8 

Muncă 

independentă 

Test 1 

Curie Arrive 8:30 

Kahlo Arrive 9:00 

Tull Arrive 9:30 

Școala va începe la 

ora 08:30 

Test 2 

S Band 8:30 

C:Band  9:30 

 

Test 3 

S Band 8:30 

C:Band 9:30 

 

https://www.coltonhills.co.uk/lateral-flow-consent


Turing Arrive 

10:00 

Year 

7 

Muncă 

independentă 

Test 1 

Curie Arrive 13:30 

Kahlo Arrive 14:00 

Tull Arrive 14:30 

Turing Arrive 

15:00 

 

Școala va începe la 

ora 08:30 

Test 2 

S Band 13:30 

C:Band  14:10 

 

Test 3 

S Band 13:30 

C:Band  14:10 

 

 

Revenire la ziua școlii - gata să începeți să învățați 

Elevii trebuie să fie în școală până la 08:20 cel târziu (porțile vor fi deschise de la ora 8 a.m.), pregătiți 

pentru începutul prompt de la 08:30, îmbrăcați în uniforma școlară completă, perfectă, aducând cu ei 

geanta, echipamentul complet și masca. Vă rugăm să contactați șeful casei (house leader) dacă aveți 

nevoie de asistență, în acest sens. Elevii vor continua să folosească intrările în școală specifice anului 

din care fac parte. Orele de prânz și sfârșitul zilei școlare vor continua să fie eșalonate pentru a opri 

amestecarea bulelor și pentru a maximiza siguranța tuturor. 

Acoperirea feței 

Se va aștepta ca toți elevii să poarte mască atunci când se află în zonele interne ale școlii, incluzând 

clasele, unde nu sunt capabili să se distanțeze social de ceilalți. Prin urmare, elevii trebuie să poarte  

mască la școală în toate lecțiile (cu excepția cazului în care au Dans sau Educație Fizică) și în timpul în 

care se deplasează în jurul clădirii, cu excepția cazului în care sunt scutiți (situație în care trebuie să 

aibă ecusonul la vedere). Vă rugăm să ne sprijiniți pentru a menține în siguranță personalul, elevii, pe 

dvs. și familia dvs., asigurându-vă că fiul/fiica dvs. are mască în fiecare zi: 

Așteptări referitoare la uniformă 

Mulțumim pentru majorității părinților și elevilor care îmbrățișează și respectă politica noastră 

referitoare la uniform. Cu toate acestea, au existat unele cazuri de uniform incorectă și aș dori să profit 

de această ocazie pentru a vă reaminti așteptările noastre privind uniforma școlară. Documentul 

complet, inclusiv imaginile articolelor acceptabile pot fi găsite pe site-ul școlii (AICI), dar pe scurt le 

găsiți aici: 

- Pantaloni negri - lungimea gleznei (NU blugi, jambiere sau pantaloni strâmți pe picior) 
- Fustă neagra până la genunchi 



- Cămașă albă de școală 
- Cravată școlară 
- Sacou negru cu trei buzunare și insignă școlară brodată 
- Pulover negru în V, purtat cu sacoul școlar (fără glugă sau jachetă din denim, inclusive în zilele 
de educație fizică) 
- Încălțăminte neagră (fără adidași sau ghete) 
- Bijuterii (doar o pereche mică de cercei în lobul inferior) 
- Mască 

 

Înțelegem că pot exista și alte întrebări în acest moment de incertitudine, așa că am inclus câteva 

întrebări frecvente pentru a vă oferi sprijin suplimentar: 

Așteptăm cu nerăbdare să vă întâmpinăm copilul înapoi la școală. Profit de această ocazie pentru a vă 

mulțumi tuturor pentru sprijinul pe care l-ați oferit acasă, pentru a ne asigura că programul nostru de 

învățare la distanță a avut success. Vă mulțumim pentru sprijinul dvs. continuu în a ne ajuta pentru a 

ne menține comunitatea cât mai sigură și aștept cu nerăbdare să ne întâlnim foarte curând. 

 

Cu respect, 

Andrea Stephens 

  



Întrebări frecvente 

Ce se întâmplă dacă testul din școală este pozitiv? 

Vom contacta părintele sau îngrijitorul pentru a discuta despre aranjamentele pentru copilul dvs. și ai 

membrilor bulei de acasă, ce vor fi nevoiți să se autoizoleze pentru o perioadă de 10 zile. Temele vor 

fi asigurate de la distanță prin Teams, deși este puțin probabil să predăm în direct odată ce elevii sunt 

din nou la școală. 

Ce se întâmplă dacă testul din școală este negativ?   

Dacă rezultatul testului este negativ, atunci copilul dvs este așteptat la școală și trebuie să participe la 

toate lecțiile.   

Ce se întâmplă dacă unul dintre colegii din școală care au stat aprope de copilul dvs este testat 

pozitiv? 

Lucrăm în continuare la o abordare de siguranță pentru a evita acest scenariu. Dacă un alt elev a intrat 

în contact cu un copil testat pozitiv, i se va cere să se izoleze timp de 10 zile, însă elevilor oricum li se 

spune să evite apropierea de un alt coleg. Cu această ocazie, vă sfătuim să discutați cu copilul dvs să 

evite contactul cu alți elevi, la școală sau în drumul către și dinspre școală.  

Ce se întâmplă dacă am simptome?   

Programul de testare desfășurat în școală este pentru persoane fără simptome. Dacă aveți simptome, 

(temperature, tuse continuă sau pierderea mirosului sau gustului) trebuie să vă izolați imediat și să 

programați un test la 119. Pentru mai multe detalii vizitați pagina: 

 https://www:gov:uk/get-coronavirus-test:  

Învățare la distanță  

: Safety briefings, which will include details around the testing procedures at school, will be taking 

place remotely with all students prior to their return during their form period:  

Pentru a ne permite să ne pregătim pe deplin pentru deschiderea completă a școlii, învățarea la 

distanță va continua pentru acei elevi care așteaptă întoarcerea la școală până miercuri 10 martie. 

Întrucât cadrele didactice sunt ocupate, temele vor fi încărcate online pe Teams, dar nu vor exista 

lecții live după vineri 5 martie. 

https://www.gov.uk/get-coronavirus-test


Pentru fiecare clasă vor fi încărcate teme, însă vor exista recapitulări masive atunci când elevii vor fi 

din nou în clase. În cadrul orelor de Form (Dirigenție) vor exista discuții despre siguranță, care vor 

include detalii despre procedurile de testare la școală. 

 


