St Augustine’s Home:School
COVID-19 Agreement

SZKOŁA dołoży wszelkich starań, aby:

•

Zapewnienie środowiska, które zostało ocenione pod kątem ryzyka w
odpowiedzi na zakażenie COVID-19, ocena ryzyka władz lokalnych i wytyczne
rządowe

•

Przestrzegaj zasad zdystansowania społecznego określonych przez rząd w
miarę naszych możliwości.

•

Wspieraj dobre samopoczucie dziecka, zdrowie psychiczne i potrzeby
akademickie.

•

Skontaktuj się z rodzicami / opiekunami, jeśli twoje dziecko wykazuje objawy
COVID-19.

•

Poinformuj cię, jeśli personel lub dzieci w „bańce” twojego dziecka pozytywnie
przejdą na COVID-19, ponieważ będzie to oznaczać, że wszyscy będą musieli
się izolować przez co najmniej 14 dni.

•

Kontynuuj nasze podejście do nagród i sankcji dla dzieci zgodnie z Polityką
zachowania, a także oczekiwania określone w niniejszej umowie i kartach
bezpieczeństwa.

•

Jeśli dziecko zostanie uznane za niebezpieczne, zostanie odesłane do domu i
nie będzie mogło wrócić do szkoły, dopóki nie będzie bezpieczne.

•

Komunikuj się poprzez biuletyny, tekst, e-mail i szkolną stronę internetową.

Podpisano w imieniu szkoły [Signed on behalf of the school]

Data: poniedziałek 8 czerwca

RODZICE i OPIEKUNY wiedzą i rozumieją, że:

•

Jeśli moje dziecko lub ktokolwiek w moim domu wykazuje objawy
COVID-19, nie wyślę ich do szkoły. Przetestuję je i jak najszybciej powiadomię
szkołę telefonicznie;

•

Jeśli moje dziecko wykazuje objawy COVID-19 w szkole, natychmiast zabiorę
je ze szkoły. Przetestuję je i powiadomię szkołę o wyniku testu jak najszybciej
telefonicznie.

•

W drodze do pracy, a po odstawieniu i odebraniu dziecka, będę przestrzegać
2-metrowych zasad dystansu społecznego.

•

Po przybyciu do szkoły moje dziecko zdejmuje jednorazową maseczkę, którą
nosi, umieszcza ją w koszu lub bezpiecznie przechowuje tkaninę.

•

Poza niezbędnym sprzętem i obiadem moje dziecko nie przyniesie ze sobą
żadnych innych przedmiotów do szkoły.

•

Rozumiem, że nie będę wpuszczany na stronę szkoły - wszystkie zapytania
będą realizowane przez telefon lub e-mail.

•

Będę czytać wszystkie listy / wiadomości / e-maile wysyłane do domu i
regularnie sprawdzać stronę internetową szkoły.

•

Poinformuję szkołę o wszelkich zmianach w danych rodziców / opiekuna i
danych kontaktowych w nagłych wypadkach.

•

Będę zawsze przestrzegać zasad dystansu społecznego. I upewnij się, że moje
dziecko przyjeżdża i jest odbierane ze szkoły w wyznaczonych godzinach.

•

Upewnij się, że moje dziecko przestrzega zasad dystansu społecznego poza
godzinami szkolnymi, aby zapewnić bezpieczeństwo społeczności szkolnej.

Wysyłając moje dziecko do szkoły, potwierdzam, że popieram
wszystkie wdrożone środki mające na celu zminimalizowanie ryzyka
dla mojego dziecka i naszej społeczności szkolnej.

PUPILE Zrobię co w mojej mocy, aby:

•

Postępuj zgodnie z zasadami wymienionymi na ulotce bezpieczeństwa i
wszystkimi innymi zasadami zachowania.

•

Oczyść ręce, jak tylko pójdę do szkoły.

•

Zdjąć i zutylizować / bezpiecznie przechowywać pokrycia twarzy.

•

Natychmiast powiadom dorosłego, jeśli źle się poczuję.

•

Nie wnosić do szkoły dodatkowych przedmiotów, z wyjątkiem niezbędnego
sprzętu i mojego lunchu.

•

Wejdź do budynku tylko pod nadzorem nauczyciela.

•

Użyj własnego sprzętu.

•

Nie mieszaj się z innymi dziećmi spoza mojej przydzielonej grupy.

•

Wejdź na teren szkoły tylko z wyznaczonej bramy w wyznaczonym czasie.

•

Postępuj zgodnie z regułami catch it-bin it-kill it, kaszlem i kichaniem w łokieć
lub tkankę

•

Regularnie myj ręce wodą z mydłem przez 20 sekund lub dezynfekuj je.

•

Zawsze przestrzegaj instrukcji nauczyciela i zasad bezpieczeństwa, aby
zachować bezpieczeństwo siebie i innych.

•

Postępuj zgodnie z tymi oczekiwaniami i wiedz, że jeśli tego nie zrobię, odeślę
Cię do domu i nie będę mógł wrócić do szkoły, dopóki nie będę bezpieczny.

Kiedy wracam do szkoły, rozumiem, że muszę dołożyć wszelkich
starań, aby przestrzegać nowych zasad szkolnych, aby zapewnić
bezpieczeństwo i chronić inne dzieci i personel.

