Υπουργείο Παιδείας NSW

COVID-19 advice for families
School operations in *Greater Sydney

Συμβουλές για οικογένειες σχετικά με τον COVID-19
Λειτουργία σχολείων στο *Greater Sydney

Το Υπουργείο Παιδείας NSW και η NSW Health (Υπουργείο Υγείας ΝΝΟ) συνεργάζονται για την αντιμετώπιση
του COVID-19.
Κατόπιν συμβουλής από την NSW Health έχει τεθεί σε ισχύ η εκμάθηση από το σπίτι για τα σχολεία στο *Greater
Sydney (την ευρύτερη περιοχή του Σύδνεϋ που περιλαμβάνει τα Blue Mountains, Central Coast, Wollongong
και Shellharbour). Τα σχολεία είναι ανοιχτά για όλους τους μαθητές που τα χρειάζονται. Εάν ένας μαθητής ή
γονέας ή παιδί έχει ακόμη και τα πιο ήπια συμπτώματα COVID-19 (COVID-19 symptoms) δεν πρέπει να πάει στο
σχολείο και δεν πρέπει να επιστρέψει στο σχολείο μέχρι να λάβει αρνητικό αποτέλεσμα στο τεστ και να μην έχει
συμπτώματα.

Μάσκες και καλύμματα προσώπου

Κατά την παρουσία τους στο σχολείο απαιτούνται μάσκες ή καλύμματα προσώπου σε όλους τους εσωτερικούς
χώρους από:
•• όλους τους μαθητές στο Έτος 7 και άνω
•• όλο το προσωπικό.
Ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις στους εν λόγω κανόνες. Ανατρέξτε στους κανόνες για τη μάσκα προσώπου
στον ιστότοπο της Κυβέρνησης NSW (Face mask rules on the NSW Government website) για περισσότερες
πληροφορίες.

Επισκέπτες

Οι μη αναγκαίες επισκέψεις δεν επιτρέπονται στους σχολικούς χώρους.
Οι γονείς και οι φροντιστές πρέπει να ακολουθούν τις συμβουλές του σχολείου τους σχετικά με τις αλλαγές στην
άφιξη και αναχώρηση των μαθητών. Αυτό περιλαμβάνει το να μένει κάποιος στο αυτοκίνητο όταν αφήνει και όταν
παραλαμβάνει παιδιά από το σχολείο εάν αυτό είναι ασφαλές. Αυτό δεν ισχύει για την άφιξη και την παραλαβή
μαθητών από τη Φροντίδα Εκτός Σχολικών Ωρών (Out of School Hours Care (OOSHC)), καθώς εκεί απαιτούνται
διαδικασίες υπογραφής κατά την είσοδο και έξοδο.
Οι γονείς πρέπει να:
•• ακολουθούν τις συμβουλές φυσικής απόστασης για την περιοχή τους και ν’ αποφεύγουν να συγκεντρώνονται
έξω από τις σχολικές πύλες
•• παραμένουν εκτός σχολικών χώρων - ορισμένες εξαιρέσεις μπορεί να ισχύουν για Σχολεία Ειδικών Σκοπών
(Schools for Specific Purposes (SSP)), ευάλωτους μαθητές ή μαθητές με αναπηρίες
•• τηρούν τις απαιτήσεις χρήσης μάσκας και να χρησιμοποιούν τον κωδικό Service NSW QR code κατά την
είσοδό τους στο σχολείο.

Μαθητές HSC

Οι μαθητές του HSC θα υποστηρίζονται για να πηγαίνουν στα σχολεία τους προκειμένου να παρακολουθούν τα
μαθήματά τους, να κάνουν τις εργασίες τους και να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις όπου αυτό δεν μπορεί να
γίνει από το σπίτι. Οι μαθητές που πηγαίνουν στο σχολείο απαιτείται να τηρούν αυστηρές πρακτικές ασφάλειας
για τον COVID.

Τηλεφωνική Υπηρεσία Διερμηνέων

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στον διευθυντή του σχολείου σας. Εάν χρειάζεστε
διερμηνέα για να σας βοηθήσει με το ερώτημά σας, καλέστε την Τηλεφωνική Υπηρεσία Διερμηνέων στο 131 450
και ζητήστε διερμηνέα στη γλώσσα σας. Δεν θα χρεωθείτε για αυτήν την υπηρεσία.
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