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Diperbarui Juni 2021
Kami bekerja sama erat dengan Komite Utama Perlindungan Kesehatan Australia (Australian
Health Protection Principal Committee (AHPPC)), Kesehatan NSW dan lembaga-lembaga lain
untuk memastikan agar sekolah-sekolah kita terus beroperasi dengan cara yang paling aman di
lingkungan COVID-19.
Nasihat terbaru dari Kesehatan NSW
Informasi mengenai COVID-19 selalu diperbarui secara berkala. Para keluarga dianjurkan
memantau situs web berikut ini untuk informasi terbaru situs web Pemerintah NSW
(NSW Government website).
Jika perintah untuk tinggal di rumah diberlakukan oleh Kesehatan NSW karena berjangkitnya
COVID-19, mungkin akan ada perubahan pada operasi sekolah. Tanyakanlah pada sekolah anak
Anda mengenai perubahan operasi sekolah dan turuti nasihat yang diberikan oleh staf sekolah,
termasuk tidak memasuki lingkungan sekolah untuk hal yang tidak penting, jika diminta.
Belajar dari rumah
Siswa akan dibantu untuk belajar dari rumah dalam keadaan-keadaan berikut:
•• Jika mereka harus mengisolasi diri karena merupakan kontak dekat dari kasus positif COVID-19
atau yang dicurigai positif.
•• Ketika sekolah diinstruksikan berdasarkan nasihat kesehatan publik untuk tetap beroperasi di
lingkungan sekolah hanya untuk anak-anak pekerja penting karena berjangkitnya COVID-19.
Belajar dari rumah dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk dengan sumber daya online
dan bukan online, serta materi tercetak seperti lembaran kerja dan bahan lain.
Nasihat mengenai kehadiran selama belajar di sekolah
Sesuai dengan nasihat Kesehatan NSW, orangtua dan pengasuh diingatkan untuk TIDAK
menyuruh anak pergi ke sekolah jika sedang kurang sehat, bahkan kalau hanya mengalami gejala
seperti flu yang teringan.
Kesehatan NSW telah meminta sekolah untuk menganjurkan siapa pun yang sedang kurang sehat
atau mengalami gejala seperti flu ringan untuk menjalani tes dengan menghubungi praktisi medis
setempat mereka atau salah satu klinik COVID-19 (COVID-19 clinics).
Siswa dan staf yang mengalami gejala seperti flu perlu menjalani tes dan menunjukkan salinan
hasil tes COVID-19 negatif dan harus bebas dari gejala COVID-19 sebelum dibolehkan untuk
kembali ke sekolah.
Siswa yang tidak menjalani tes COVID-19 tidak akan dibolehkan untuk kembali ke sekolah selama
periode 10 hari. Selain itu, mereka juga harus bebas dari gejala COVID-19 sekurang-kurangnya 3
hari sebelum kembali ke sekolah.
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Nasihat mengenai kehadiran selama belajar di sekolah
(lanjutan)
Siswa yang mengalami rhinitis alergi musiman atau kondisi lain yang gejalanya mirip flu tetap
diharuskan untuk menjalani tes COVID-19 dan mendapatkan hasil negatif. Jika gejalanya
berlanjut selama lebih dari 10 hari, siswa tersebut harus menyerahkan dokumen dari dokter yang
menegaskan bahwa gejala yang dialaminya adalah gejala biasa untuk kondisi kesehatannya. Jika
siswa tersebut mengalami gejala baru atau perubahan, mereka harus menjalani tes COVID-19.
Temukan informasi lebih lanjut mengenai gejala COVID-19 (COVID-19 symptoms).
Tes COVID-19 bagi siswa yang memiliki kondisi kesehatan yang kompleks atau menyandang
disabilitas mungkin sulit. Dalam situasi seperti ini, sekolah meminta orangtua atau pengasuh
untuk memeriksakan anaknya oleh praktisi medis mereka. Jika praktisi medis menetapkan bahwa
tes COVID-19 tidak diperlukan, dokumen harus diserahkan kepada sekolah untuk menegaskan
bahwa siswa tersebut tidak mengalami gejala yang mengharuskan tes COVID-19. Sertifikat
tersebut juga harus menyebutkan bahwa siswa tersebut dapat kembali ke sekolah.
Pengingat bagi semua sekolah dan keluarga
Sekolah dan keluarga harus terus mematuhi panduan mengenai COVID-19. Khususnya kami ini
menyoroti hal-hal berikut:
•• Sekolah harus tetap:
◦ menerapkan praktik kebersihan pribadi, menjaga jarak sosial, kebersihan sekolah dan
pencatatan.
◦ jika memungkinkan, menggunakan tempat di luar ruangan, jika cuaca bagus, atau tempat
terbuka yang luas agar jarak fisik tetap terjaga.
◦ memastikan bahwa semua pengunjung sekolah sehat dan bebas dari gejala, mematuhi
pengaturan sign-in termasuk pengakuan bahwa mereka akan mematuhi persyaratan
COVID-19 bagi para pengunjung, kontraktor dan penyedia layanan tiap kali mereka
berkunjung. Setiap pengunjung juga harus melakukan check in dengan menggunakan
Service NSW QR code. Orangtua dan pengasuh yang mengantar atau menjemput siswa
tidak perlu melakukan sign in atau menggunakan Service NSW QR code.
Mengenakan masker wajah dan pemeriksaan suhu tubuh
Siapa pun yang ingin mengenakan maskernya sendiri di sekolah tidak akan dilarang untuk
melakukannya.
Selama periode Perintah Kesehatan Publik mewajibkan pemakaian masker wajah di angkutan
umum, para siswa yang berusia 13 tahun ke atas harus mematuhi arahan ini. Staf juga harus
mematuhi arahan ini ketika menggunakan angkutan umum dan selama ekskursi dengan angkutan
umum atau jasa angkutan carteran atau pribadi.
Pemeriksaan suhu tubuh secara massal tidak diharuskan atau dianjurkan di sekolah.
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Perlengkapan kebersihan sekolah dan siswa
Pembersihan tambahan akan tetap dilakukan di sekolah anak Anda sesuai dengan panduan
AHPPC dan nasihat dari Kesehatan NSW. Bagian yang ditargetkan termasuk bagian-bagian yang
sering disentuh seperti permukaan keras, gagang pintu, locker, saklar lampu serta pegangan pada
tangga dan tempat pergerakan. Akan dilakukan juga penambahan pembersihan toilet dan keran
air minum serta pengisian ulang produk pembersih seperti sabun.
Sekolah akan tetap menyediakan produk pembersih termasuk sabun cair, cairan pembersih
tangan, handuk kertas, semprotan permukaan dan lap disinfektan.
Menanggapi kasus COVID-19
Ada rencana yang jelas bagi sekolah untuk menanggapi kasus COVID-19 yang dicurigai atau
telah dikonfirmasi di sekolah-sekolah kami. Kami bekerja sama erat dengan Kesehatan NSW dan
akan berkomunikasi dengan para orangtua jika terjadi sesuatu. Bacalah informasi lebih lanjut
mengenai Protokol untuk kasus COVID-19 (Response protocols for COVID-19 cases).
Transportasi
Layanan bis ke dan dari sekolah tetap beroperasi seperti biasa. Untuk nasihat perjalanan ke dan
dari sekolah, kunjungilah Transportasi untuk NSW (Transport for NSW).

Layanan Juru Bahasa Lewat Telepon

Jika Anda memerlukan informasi lebih lanjut silakan menghubungi kepala sekolah anak Anda. Jika
Anda membutuhkan juru bahasa untuk membantu Anda bertanya silakan menelepon Layanan
Juru Bahasa Lewat Telepon di 131 450 lalu mintalah juru bahasa untuk bahasa Anda. Anda tidak
dikenai biaya untuk layanan ini.
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