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Iulie 2021 

 
Părinților / Îngrijitorilor de elevi în cazurile confirmate de 

Covid19 la SGSAT Liceul Forest 
 

Sfaturi pentru studenții din același Bubble (Anul 7/10) să se 
autoizoleze timp de 10 zile de duminică 11 iulie. 

 
Dragi părinți / îngrijitori, 

 
A existat un singur caz confirmat de Covid19 în cadrul FHS în 
școală Bubble (Anul 7/10). Din fericire, studentul în cauză nu 
este simptomatic. De asemenea, avem cazuri suspectate în (Anul 
8/9) care pot fi confirmate prin testul PCR în următoarele 24 de ore. 

 
Am urmat îndrumările din domeniul sănătății publice din Anglia și am cerut Anului 7/10 să 

nu frecventeze școala până când perioada de autoizolare nu este completă. În conformitate 
cu îndrumările naționale și evaluarea noastră a riscurilor, vă rugăm să vă păstrați copilul 

acasă și să fiți izolat până miercuri, 21 iulie. 
 

De asemenea, vom cere Anului 8/9 să lucreze de acasă de marți, 13 iulie. Este posibil ca 
această Bulă să fie, de asemenea, îndreptată spre izolare timp de 10 zile în următoarele 24 

de ore. Vom fi în contact imediat ce vom afla mai multe. 
 

Vă rugăm să faceți acest lucru ca măsură de precauție, pentru a ajuta la oprirea răspândirii 
Covid19 către alți membri ai comunității. 

 
Vă rugăm să consultați linkul către ghidul PHE Staying at Home. 

 
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance/stay-at-

home-guidance-for-households-with-possible-coronavirus-covid-19-infection 
 
Ce trebuie făcut dacă copilul dumneavoastră dezvoltă simptome de Covid-19 
Dacă copilul dumneavoastră prezintă simptome de Covid-19, ar trebui să aranjați testarea 
copilului dvs. prin intermediul portalului online NHS www.nhs.uk sau apelând 119. Toți 
membrii gospodăriei dvs. ar trebui să se izoleze atât timp cât vi se recomandă să face acest 
lucru. Vă rugăm să nu solicitați un test decât dacă copilul dumneavoastră dezvoltă 

simptome. 
 

 
 

 



 
 
 

 

 

Informatii suplimentare 
Pentru a afla despre schema guvernamentală de plată pentru auto-izolare pentru testare și 
urmărire, consultați această pagină web. Informații suplimentare de asistență Covid-19 sunt 
disponibile la www.nhs.uk 
 
Vă asigurăm că am urmat și continuăm să urmăm toate îndrumările din Public Health 
England pentru controlul infecțiilor și pentru a reduce la minimum orice răspândire 
potențială. 
 
Ghidul de mai sus a fost de asemenea formulat în conformitate cu procedura NHS Test and 
Trace. Prin urmare, vă rugăm să fiți informați că NU veți primi nicio comunicare 
suplimentară de la serviciul NHS Test and Trace cu privire la acest contact special.  
 
Ne pare rău pentru eventualele neplăceri cauzate de dvs. și de familia dvs. Dorim să 
mulțumim părinților și elevilor pentru sprijinul și înțelegerea lor în acest moment 
neliniștitor, când siguranța și bunăstarea tuturor sunt prioritatea noastră principală.  
 
Vom fi în legătură cu informații și asistență privind învățarea la domiciliu pentru copilul 

dumneavoastră. 
 

Dacă aveți nelămuriri sau întrebări, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați sau să consultați 
întrebările frecvente ale GCC la https://www.gloucestershire.gov.uk/gloucesters hires-

community-help-hub/schools-re-opening-frequently-asked-questions -pentru-
parentscarers-întrebări frecvente / 
 
Cu stimă, 

   
John Whitehead 
Director 
 


