Vision: To inspire students to become confident, ethical and compelling
individuals with the aspiration and qualities to shape a better future for all.
Values: Respect, Responsibility, Curiosity and Resilience

ACTUALIZARE IMPORTANTĂ PRIVIND CORONAVIRUS
Dragi părinți / îngrijitori,
Odată cu creșterea recentă a Coronavirus, observăm o creștere
numărul de cazuri confirmate în școli. Avem planuri foarte clare
pentru această eventualitate și acordați cea mai mare prioritate
siguranței
și bunăstarea personalului și a studenților noștri. Cooperarea
dvs. cu
acest lucru este esențial.
Am dori să vă actualizăm și să vă reamintim ce trebuie să faceți
în caza cazurilor suspectate și confirmate de virus.
1. Cazuri suspecte
Am dori să vă reamintim să păstrați orice elevi acasă care afișează unul sau mai mulțe
dintre principalele simptome ale coronavirusului:
o temperatură ridicată
o tuse nouă, continuă
pierderea sau schimbarea simțului gustului sau mirosului, sau dacă
li se recomandă să fie testați de către un furnizor de servicii medicale (de exemplu,
medicul de familie sauasistent medical)
Dacă un student dezvoltă unul sau mai multe dintre principalele simptome ale
coronavirusului descrise mai sus, numai
acestea ar trebui testate. Nu este nevoie ca gospodăriile lor să fie testate, dacă nu sunt
de asemenea simptomatic. Nu uitați că dacă cineva din gospodăria dvs. afișează
simptome, întreaga gospodărie ar trebui să se izoleze în timp ce așteaptă un test. Vă rugăm
să nu trimiteți
copii din aceeași gospodărie la școală dacă cineva din familie prezintă simptome.
2. Cazuri confirmate
Dacă copilul dumneavoastră sau oricine din gospodăria lor primește un test pozitiv, vă
rugăm să anunțați școala
imediat. Nu așteptați până la următoarea zi de școală. Dacă nu puteți vorbi cu cineva
în școală în persoană, vă rugăm să sunați directorul adjunct al trustului direct pe numărul
de mai jos, astfel încât să poată lua măsurile necesare. Vă rugăm să nu lăsați un mesoj prim
mumasul de telefon
sau să ne contactați prin e-mail, deoarece acest lucru poate duce la o întârziere a
raspunsului. Vă rugăm să sunați la acest număr, totuși, dacă există un caz CONFIRMAT în
dumneavoastră
gospodărie și dacă școala nu este disponibilă.
Numărul lui Stephen Miles (DCEO) este 07977 222 562
Cooperarea dvs. este foarte apreciată.

