
 

 

 

 
 
PENTRU PĂRINȚII DIN TOATE CONTACTURILE NECROASE A UNUI CAZ CONFIRMAT DE COVID-
19 la SGSAT Liceul Forest 
 
Sfaturi pentru părinți / îngrijitori în urma unui singur caz confirmat în școală 
 
Stimate părinte / îngrijitor, 
Am fost informați că a existat un singur caz confirmat de Covid-19 în cadrul SGSAT The 
Forest High School. 
 
Am urmat îndrumările privind sănătatea publică Anglia (PHE), colaborăm îndeaproape cu 
PHE și am informat echipele de sănătate publică și educație ale Consiliului Gloucestershire. 
În conformitate cu îndrumările, am luat decizia de a izola studenții care au avut contact cu 
cazul confirmat timp de 10 zile. Datorită auto-izolării personalului, FHS va rămâne acasă 
timp de 10 zile. Prin urmare, toți elevii se vor întoarce la școală luni, 22 februarie. 
 
Știm că aceste știri pot cauza îngrijorare și că este posibil să aveți întrebări ca urmare a citirii 
acestei scrisori. Vă asigurăm că urmărim îndeaproape toate îndrumările din Public Health 
England pentru a ne menține școala cât mai sigură și că siguranța copiilor și a personalului 
nostru este prioritatea noastră numărul unu. Datorită măsurilor pe care le-am pus în 
aplicare, copilul dumneavoastră nu a avut contact cu cazul confirmat. 
 
Ce trebuie făcut dacă copilul dumneavoastră dezvoltă simptome ale 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 sunând la 119. Toți 
membrii gospodăriei dvs. trebuie să se izoleze atât timp cât vi se recomandă face acest 
lucru. Vă rugăm să nu solicitați un test decât dacă copilul dumneavoastră dezvoltă 
simptome. 
 
Simptomele Covid-19 
Dacă copilul dumneavoastră prezintă oricare dintre aceste simptome, faceți un test cât mai 
curând posibil. Vizitați: www.nhs.uk/coronavirus. Dacă nu puteți utiliza pagina web, sunați la 
119. NU sunați la 111 pentru a încerca și rezerva un test. 
 
• o temperatură ridicată - în cazul în care copilul dumneavoastră se simte fierbinte la 
atingere pe piept sau pe spate 
• sau o tuse nouă, continuă - aceasta înseamnă tuse mult, mai mult de o oră, sau 3 sau mai 
multe episoade de tuse în 24 de ore 
• sau o pierdere sau schimbare a simțului mirosului sau gustului - aceasta înseamnă că nu 
pot mirosi sau gusta nimic, sau lucrurile mirosesc sau au un gust diferit de cel normal 
 
Pentru majoritatea copiilor, coronavirusul (COVID-19) va fi o boală ușoară. 
Cum să opriți răspândirea Covid-19 
Amintiți-vă că există lucruri pe care le puteți face pentru a reduce riscul ca dvs. și pe oricine 
trăiți să vă îmbolnăviți de Covid-19. Este responsabilitatea tuturor să facă ceea ce trebuie. 
 
Mâinile, fața, spațiul: 



 

 

 

• Spălați-vă mâinile în mod regulat 
• * Purtați o față în toate magazinele, spațiile interioare și de ospitalitate, în transportul 
public și taxiuri 
• Păstrați distanța față de ceilalți 
 
* Excepțiile includ: copii cu vârsta sub 11 ani, persoane cu dificultăți de respirație și 
persoane care trăiesc cu un handicap. 
 
Informatii suplimentare 
Informații suplimentare sunt disponibile la www.nhs.uk 
 
Dacă aveți nelămuriri sau întrebări, nu ezitați să ne contactați sau să consultați întrebările 
frecvente ale GCC la https://www.gloucestershire.gov.uk/gloucestershires-community-help-
hub/schools-re-opening-frequently-asked-questions -pentru-parentscarers-întrebări 
frecvente / 
 
Cu stimă, 
 
John Whitehead 
Director 
FHS 
 
 
 


