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Информације за породице у односу на COVID-19
Ажурирано јуна 2021.
Блиско сарађујемо са Главним одбором за здравствену заштиту Аустралије (Australian
Health Protection Principal Committee (AHPPC)), Министарством за здравље NSW-а (NSW
Health) и другим телима како бисмо осигурали да наше школе настављају да раде на
најсигурнији могући начин у средини где постоји COVID-19.
Најновији савети Министарства за здравље (NSW Health)
Најновије информације о ковиду (COVID-19) се редовно објављују. Породице се подстичу
да прате следећу веб локацију владе NSW –а, где ће пронаћи најновије информације (NSW
Government website).
У случају да Министарство за здравље NSW-а објави наредбу да се остане код куће због
избијања ковида (COVID-a-19), можe да дође до промена у раду школе. Молимо да се
распитате у својој школи о променама у раду и следите све савете особља у вашој школи,
укључујући и да не улазите у простор школе ако се то затражи, осим ако то није оправдано.
Учење од куће
Ученицима ће бити пружена подршка да уче од куће у следећим околностима:
•• Ако се од њих захтева да се самоизолују зато што су близак контакт позитивног случаја
или особе за коју се сумња да је позитивна на COVID-19.
•• Ако је школа, због избијања ковида (COVID-19), добила упутство од органа за јавно
здравље да буде отворена за учење у школи само за децу родитеља који раде у
најбитнијим струкама.
Учење од куће има много облика, укључујући онлајн и офлајн ресурсе и штампане
материјале попут вежбанки и других ресурса.
Савети о похађању наставе у школи
У складу са саветима Министарства за здравље NSW-а , подсећамо родитеље и старатеље
да НЕ шаљу децу у школу ако се лоше осећају, чак и ако имају само благе симптоме сличне
грипи.
Министарство за здравље NSW-а је затражило да школе подстакну свакога ко се не осећа
добро или има само благе симптоме сличне грипи, да организује да се тестира код свог
локалног лекара или на некој од клиника за тестирање на COVID-19 (COVID-19 clinics).
Да би се ученицима и особљу са симптомима сличним грипи дозволио повратак у школу,
морају да се тестирају и доставе копију негативног резултата теста на COVID-19 и не могу
да имају никакве симптоме.
Ученицима који не ураде тест на COVID-19 неће бити дозвољен повратак у школу у трајању
од 10 дана. Поред тога, морају да буду без икаквих симптома најмање 3 дана пре повратка у
школу.
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Савети о похађању наставе у школи (наставак)
Ученици који имају сезонски алергијски ринитис или неко друго стање са симптомима
сличним грипи ипак морају да се тестирају на COVID-19 и доставе негативан резултат теста.
Ако њихови симптоми трају дуже од 10 дана, ученици треба да обезбеде уверење од лекара
које потврђује да су симптоми типични за њихово стање. Ако се код неког ученика јаве нови
или промењени симптоме, требало би да се тестира на COVID-19. Пронађите детаљније
информације о симптомима ковида (COVID-19 symptoms).
Тестирање на COVID-19 за ученике са сложеним здравственим проблемима или
инвалидитетом може бити изазовно. У тим ситуацијама школе ће тражити од родитеља
или старатеља да дете прегледа њихов лекар. Ако лекар утврди да тест на COVID-19 није
потребан, школи треба да се достави уверење које потврђује да ученик нема симптоме због
којих би требало да се тестира на COVID-19. У уверењу такође мора да стоји да ученик
може да се врати у школу.
Подсетник за све школе и породице
Важно је да школе и породице наставе да се придржавају правила која се односе на
COVID-19. Посебно желимо да истакнемо следеће:
•• Школе морају да наставе да:
◦ спроводе личну хигијену, физичко растојање, чишћење и вођење евиденције.
◦ где је то могуће, користе отворени простор, ако временске прилике дозвољавају или
велике отворене површине како би се омогућило одговарајуће физичко растојање.
◦ осигурају да се сви посетиоци школе и школских објеката добро осећају и немају
симптоме, да се придржавају правила о пријављивању, укључујући потврду да ће се
придржавати захтева у вези COVID-19 за посетиоце, извођаче радова и пружаоце
услуга приликом сваке посете. Сви посетиоци такође морају да се пријаве користећи
QR код (Service NSW QR code). Родитељи и старатељи који доводе или преузимају
ученике не морају да се пријављују користећи QR код (Service NSW QR code).
Ношење маски за лице и мерење температуре
Нико ко жели да носи своју маску у школи неће бити спречен у томе.
Током периода у којима одредбе о јавном здрављу налажу ношење маски за лице у јавном
превозу, ученици старији од 13 година морају да се придржавају ове наредбе. Особље
такође мора да се придржава ове наредбе током путовања јавним превозом, као и током
излета јавним превозом или кад се користи изнајмљени или приватни превоз.
Мерење температуре за ученике и особље није потребно нити се препоручује у школама.
Средства за чишћење и хигијену у школама
Ваша школа ће и даље примати додатно чишћење у складу са смерницама AHPPC и
упутствима Министарства за здравље NSW-а. Пажња треба нарочито да се обрати на места
која се најчешће додирују и друге тврде површине, кваке на вратима, ормариће, прекидаче
за светло и рукохвате на степеништима и у зонама кретања. Спроводиће се и додатно
чишћење тоалета и чесми за воду и допуњавање средстава за хигијену попут сапуна.
Школе ће и даље обезбедити хигијенске производе, укључујући течни сапун, средство
за дезинфекцију руку, папирне убрусе, површинске спрејеве и влажне марамице за
дезинфекцију.
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Поступање у односу на случајеве ковида (COVID-19)
Постоји јасан план који одређује како школе треба да реагују у случају да се појави било који
случај за који се сумња на COVID-19, или ако је потврђен случај ковида (COVID-19) у нашим
школама. Блиско сарађујемо са Министарством за здравље NSW-а и бићемо у вези са
родитељима ако дође до такве ситуације. Прочитајте више о нашим протоколима поступања
ако се јаве случајеви ковида (COVID-19) (Response protocols for COVID-19 cases).
Превоз
Аутобуске линије до и из школа и даље функционишу нормално. За савете о превозу до
школе и из школе, погледајте Превоз за NSW (Transport for NSW).

Телефонска преводилачка служба

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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