
Departemen Pendidikan NSW
COVID smart measures for schools

Information for families

Langkah cerdas pencegahan COVID untuk sekolah
Informasi untuk keluarga
Kami tahu bahwa kebersamaan di kelas adalah hal terbaik untuk pembelajaran, pertumbuhan, dan 
kesejahteraan siswa kami. Dalam termin ini kami akan terus menerapkan beberapa langkah untuk 
memungkinkan kami memprioritaskan kesejahteraan siswa dan lingkungan belajar yang konsisten dan produktif.

Tinggal di rumah jika kurang sehat

 ∙ Jika anak Anda sedang kurang sehat, ia harus tetap di rumah. Jika anak menunjukkan gejala COVID-19, ia 
harus menjalani tes COVID-19 (PCR atau RAT) dan mengikuti instruksi dari Pemerintah NSW mengenai cara 
menangani COVID-19 secara aman di rumah (managing COVID-19 safely at home).

 ∙ Anak hanya boleh kembali ke sekolah setelah bebas dari gejala.

Vaksinasi

 ∙ Vaksinasi untuk COVID-19 dan penyakit akibat virus lainnya adalah salah satu cara terbaik untuk melindungi 
diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Vaksinasi adalah cara yang aman dan efektif untuk membantu sistem 
kekebalan tubuh Anda melawan berbagai jenis penyakit.

 ∙ Semua siswa dan staf yang memenuhi syarat sangat dianjurkan untuk menjalani vaksinasi sesuai jadwal 
untuk melindungi kesehatan mereka. 

 ∙ Semua staf yang bekerja di sekolah untuk tujuan khusus (schools for specific purposes (SSPs)) diharuskan 
untuk divaksinasi ganda terhadap COVID-19 atau mendapatkan sertifikat resmi dari dokter mengenai 
kontraindikasi.

Tes antigen cepat

 ∙ Tes antigen cepat (Rapid antigen tests (RATs)) perlu digunakan jika anak Anda menunjukkan gejala 
COVID-19.

 ∙ Siswa yang dinyatakan positif COVID-19 dianjurkan untuk memberi tahu sekolah dan mendaftarkan hasil tes 
positif tersebut ke Service NSW untuk mendapatkan akses ke nasihat dan dukungan yang tepat waktu dari 
Kesehatan NSW.

 ∙ Sekolah akan menyimpan persediaan cadangan tes antigen cepat di lokasi sekolah untuk tujuan pengujian 
pengawasan jika terjadi wabah.

Kebersihan

 ∙ Siswa dianjurkan untuk mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air, dan menggunakan alat 
pelindung diri sesuai kebutuhan. 

 ∙ Pembersihan sekolah yang ditingkatkan akan berfokus pada lokasi yang sering disentuh dan permukaan 
keras lainnya, gagang pintu, loker, sakelar lampu, dan pegangan tangan di tangga serta area lalu-lalang.

Ventilasi

 ∙ Udara segar adalah bentuk ventilasi yang paling efektif untuk meminimalkan risiko penularan.
 ∙ Selama bulan-bulan yang lebih hangat, alat pendingin akan digunakan bersama dengan metode ventilasi 

untuk menyeimbangkan kenyamanan suhu.
 ∙ Semua ruang belajar di sekolah negeri telah diperiksa untuk memastikan tingkat ventilasi yang sesuai dan 

pembersih udara telah disediakan jika diperlukan.
 ∙ Menggunakan ruang luar akan terus dianjurkan jika memungkinkan.
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https://www.nsw.gov.au/covid-19/management
https://www.nsw.gov.au/covid-19/stay-safe/testing/register-positive-rat-test-result


Masker

 ∙ Mengenakan masker sangat dianjurkan jika memungkinkan untuk semua siswa, staf dan pengunjung, 
terutama di dalam ruangan dan/atau ketika menjaga jarak tidak memungkinkan, serta jika mereka telah 
terpapar COVID-19. 

 ∙ Mengenakan masker setiap saat terus diwajibkan bagi semua staff, relawan dan pekerja lain yang membantu 
para siswa kami yang berisiko lebih besar terkena penyakit serius jika tertular COVID-19, baik di sekolah 
untuk tujuan khusus, unit pendukung atau kelas arus utama.

Pengunjung

 ∙ Pengunjung boleh menghadiri situs sekolah terlepas dari status vaksinasi mereka.
 ∙ Pengunjung yang berinteraksi langsung dengan siswa di lingkungan berisiko tinggi tertentu guna 

pengoperasian sekolah dan pelaksanaan kurikulum serta rekan layanan kesehatan terpadu demi 
kesejahteraan siswa, dapat diwajibkan untuk mengenakan masker.

Kegiatan

 ∙ Penilaian risiko kesehatan dan keselamatan akan diintegrasikan ke dalam kegiatan perencanaan, termasuk 
ekskursi dan kamp bermalam.

 ∙ Orangtua dan wali akan diberi tahu tentang risiko paparan dan perlu memberi izin untuk kegiatan tertentu.

Menanggapi situasi lokal

 ∙ Sekolah akan bekerja sama dengan tim manajemen kasus Kesehatan, Keselamatan, dan Kesejahteraan Staf 
departemen ini untuk menanggapi situasi lokal, termasuk wabah penyakit virus, secara tepat.

 ∙ Dalam beberapa situasi, sekolah mungkin akan mengambil tindakan tambahan sementara selama waktu 
yang terbatas untuk membantu menghentikan rantai infeksi, termasuk mewajibkan pemakaian masker, 
menunda atau membatasi kegiatan yang tidak penting dan mengarahkan kelompok tertentu untuk belajar dari 
jarak jauh.

Belajar jarak jauh

 ∙ Sekolah tetap memiliki akses ke sumber daya pembelajaran digital, terpandu, dan tercetak untuk mendukung 
siswa yang perlu belajar secara jarak jauh.

Layanan Juru Bahasa Lewat Telepon

Jika Anda memerlukan informasi lebih lanjut, silakan hubungi kepala sekolah anak Anda. Jika Anda memerlukan 
layanan juru bahasa untuk membantu Anda dengan pertanyaan Anda, silakan hubungi Layanan Juru Bahasa 
Lewat Telepon di 131 450 lalu mintalah juru bahasa dalam bahasa Anda. Beri tahu operator nomor telepon yang 
ingin Anda hubungi, dan operator akan menyambungkan juru bahasa untuk membantu Anda dalam percakapan. 
Anda tidak akan dikenakan biaya untuk layanan ini.

Pemerintah NSW berkomitmen untuk memastikan operasi sekolah terus berlanjut 
sambil memprioritaskan keselamatan dan kesejahteraan siswa dan staf sekolah.
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