NSW Министарство за образовање

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

Савети за породице у односу на COVID-19
Рад школа на подручју *Greater Sydney

NSW Министарство за образовање и Министарство за здравље NSW-а сарађују у борби против
COVIDа-19.
У складу са упутством Министарства за здравље NSW-а учење од куће се примењује у
школама на подручју *Greater Sydney (које обухвата Blue Mountains, Central Coast, Wollongong и
Shellharbour). Школе су отворене за све ученике којима су неопходне. Ако ученик или родитељ
или дете има чак и најблаже симптоме COVIDа-19 (COVID-19 symptoms) не сме да похађа
школу и не сме да се врати у школу све док не прими негативан резултат теста и нема никакве
симптоме.

Маске и заштите за лице
Маске или заштита за лице су обавезни у свим затвореним деловима школе за:
•• све ученике у Year 7 и старије
•• сво особље.
Ова правила имају неке изузетке. За детаљније информације видите Правила о ношењу маски
на сајту владе NSW-а (Face mask rules on the NSW Government website).

Посетиоци
Посетиоцима који нису неопходни за рад школе није дозвољен улаз на терен школе.
Родитељи и старатељи морају да се придржавају упутстава школе у вези промена које се
односе на довођење у школу и одвођење ученика. То укључује остајање у возилу кад се доводе
и одводе деца, ако је то безбедно. То се не односи на довођење и одвођење деце која су
на чувању ван редовних школских сати (Out of School Hours Care (OOSHC)), јер је приликом
довођења и одвођења деце обавезно потписивање.
Родитељи морају да:
•• се придржавају прописа о физичком растојању који важе за њихово подручје и да избегавају
окупљање пред улазом у школу
•• остану изван простора школе – могу да постоје неки изузеци који се односе на Школе
за посебне сврхе (Schools for Specific Purposes (SSP)), угрожене ученике или ученике са
инвалидитетом
•• се придржавају обавезног ношења маски и да се пријаве користећи QR код (Service NSW QR
code) кад улазе у школу.

Ученици који уче за HSC
Ученицима који уче за HSC ће се помоћи да похађају школу да би радили на задацима и
пројектима и да би се припремали за испите, када то не могу да раде од куће. Од ученика који
долазе у школу ће се тражити да се придржавају строгих безбедносних мера у односу на COVID.

Телефонска служба тумача

Ако желите детаљније информације молимо да назовете директора ваше школе. Ако вам је
потребан тумач да вам помогне у разговору, позовите Телефонску преводилачку службу на
131 450 и затражите преводиоца на свом језику. Ова услуга је за вас бесплатна.
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