Министарство за образовање NSW-а

COVID smart measures for schools
Information for families

COVID разумне мере за школе
Информације за породице
Знамо да је заједнички боравак у учионици најделотворнији за учење, раст и добробит наших
ученика. У овом тромесечју ћемо наставити да спроводимо неколико мера које ће нам омогућити
да дамо приоритет како добробити наших ученика, тако и доследном и продуктивном окружењу
за учење.

Ученици треба да остану код куће ако се не осећају добро
∙ Ако се ваше дете не осећа добро, морате га задржати код куће. Ако испољава чак и благе
COVID-19 симптоме, требало би да уради COVID тест и да се изолује.
∙ Ваше дете треба да се врати у школу тек када добије негативан тест и више нема симптома.
∙ Ако је ваше дете имало позитиван резултат теста на COVID-19, пријавите позитиван
резултат Државној служби NSW-а (Service NSW), изолујте дете на 7 дана и пратите упутства
Министарства за здравље NSW-а.

Вакцинација
∙ Вакцинација против COVID-19 и грипа је најбољи начин да заштитите себе, своју породицу
и заједницу. Вакцинација је сигуран и ефикасан начин да ојачате свој имуни систем у борби
против вирусних обољења.
∙ Свом особљу које испуњава услове у редовним школама и ученицима се строго препоручује
да буду у току са вакцинацијом како би заштитили своје здравље. Сво особље које ради у
школама за децу са посебним потребама мора бити двоструко вакцинисано против COVID-19,
како би се заштитили наши ученици код којих је ризик да ће се озбиљно разболети ако су
изложени COVID-19 већи.

Блиски контакти
∙ Ученици који су идентификовани као блиски контакт могу да похађају школу под условом да
школа буде обавештена о томе и да свако јутро током 5 школских дана пре поласка у школу
имају негативан резултат теста на COVID-19.
∙ Ученици средњих школа морају да носе маску у затвореном простору, осим када једу или
вежбају. Ученицима основних школа се препоручује да носе маску у затвореном простору,
осим када једу или вежбају
∙ Ниједном ученику који је идентификован као блиски контакт неће бити дозвољено да
учествује у екскурзијама које укључују ноћење и школским камповима.
∙ Ученици у школама за децу са посебним потребама и одељењима за подршку не могу да
похађају школу ако су блиски контакт и биће им пружена подршка да уче од куће током
самоизолације.
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Брзи антигенски тестови
∙ Брзи антигенски тестови треба да се користе ако ваше дете испољава чак и благе COVID-19
симптоме, или свакодневно ако похађа школу као блиски контакт.
∙ Ако је ваше дете имало позитиван резултат теста на COVID-19, не сме да иде у школу све док
се не заврши период изолације и више нема никакве симптоме. Позитивни резултати брзог
антигенског теста морају да се пријаве Државној служби NSW-а (Service NSW).
∙ Ако је тест вашег детета негативан, али и даље има симптоме, не би требало да иде у школу
све док више нема никакве симптоме.
∙ Школе ће почетком 3. тромесечја дати особљу и ученицима по једно вишеструко паковање
од 5 комплета брзих антигенских тестова. Особље и ученици у школама за децу са посебним
потребама и одељењима за подршку ће почетком 3. тромесечја добити 2 вишеструка
паковања од 5 комплета брзих антигенских тестова.
∙ Школе ће одржавати резервне залихе брзих антигенских тестова на школским локацијама за
потребе надзорног тестирања у случају избијања заразе.

Хигијена и чишћење
∙ Ученици се подстичу да редовно перу руке сапуном и водом и да по потреби користе личну
заштитну опрему.
∙ Током појачаног дневног чишћења школа, пажња ће се посебно обратити 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.

Проветравање
∙ Свеж ваздух је најефикаснији облик вентилације који смањује ризик од заразе.
∙ Током хладнијих месеци, грејање ће се користити у комбинацији са методама вентилације
како би се одржавала пријатна температура.
∙ Сви простори где се одржава настава у државним школама су проверени како би се
обезбедио одговарајући ниво вентилације, а апарати за пречишћавање ваздуха су
обезбеђени где је потребно.
∙ Коришћење отворених простора ће се и даље подстицати тамо где је то могуће.

Маске
∙ Ношење маски се изричито препоручује када је то могуће за свo особље и ученике у
редовним школским установама, посебно у затвореним просторијама и другим случајевима
где вентилација и одржавање раздаљине нису могући.
∙ Маске су обавезне за сво особље које ради са ученицима код којих постоји већи ризик да ће
се озбиљно разболети ако се заразе вирусом COVID-19.
∙ Ношење маски се строго препоручује за посетиоце школа, посебно када су у директној
интеракцији са ученицима, а обавезно је када комуницирају са ученицима код којих постоји
већи ризик да ће се озбиљно разболети ако се заразе вирусом COVID-19.
∙ Маске су обавезне у затвореном простору за ученике у 7. години и старије који похађају
школу као блиски контакт, а строго се препоручују за млађе ученике.
∙ Ношење маске се строго препоручује за све ученике током 3 дана након опоравка од COVID-19.
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Посетиоци
∙ Посетиоци могу да долазе на просторе редовних школа без обзира на њихов статус
вакцинације.
∙ Свим посетиоцима се строго препоручује да носе маске, посебно у затвореном простору или
када одржавање раздаљине није могуће, и када су у директном контакту са ученицима.
∙ Посетиоци школа за децу са посебним потребама и одељења за подршку, укључујући
раднике и волонтере, морају да носе маску ако су у директном контакту са ученицима.
∙ Посетиоци који похађају школу као блиски контакт су дужни да обавесте школу о томе и да се
придржавају одређених прописа, укључујући ношење маске када су у затвореном простору.
Посетиоци који су идентификовани као блиски контакт не могу да посећују школе за ученике
са посебним потребама.

Активности
∙ Процене ризика по здравље и безбедност биће укључене у планирање активности,
укључујући излете и кампове који укључују ноћење.
∙ Родитељи и старатељи ће бити упознати да ли постоји ризик од заразе и мораће да дају
дозволу за одређене активности.

Реаговање на локалне ситуације
∙ Школе ће сарађивати са тимом министарства за здравље, безбедност и добробит особља
како би се на одговарајући начин реаговало на локалне ситуације, укључујући избијање
вирусних болести.
∙ У неким случајевима, школе могу привремено да уведу додатне мере на ограничено време
како би помогле у заустављању ланца инфекције, укључујући захтев за ношење маски,
одлагање или ограничавање мање битних активности и усмеравање одређених група да уче
од куће.

Учење од куће
∙ Министарство наставља да развија дигиталне ресурсе за учење како би подржало ученике
који треба да уче од куће.
За детаљније информације идите на education.nsw.gov.au/covid-19/advice-for-families

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. Реците оператеру број телефона који желите да
позовете и он/она ће вас повезати са тумачем који ће вам помоћи у разговору. Ова услуга је за
вас бесплатна.

Влада NSW-а се залаже да осигура да школе наставе са радом, дајући истовремено
приоритет безбедности и добробити ученика и школског особља.
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