
 
 

Vision: To inspire students to become confident, ethical and compelling 
individuals with the aspiration and qualities to shape a better future for all. 
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15 decembrie 2020 
 

Dragi părinți / îngrijitori, 
 
Marți, 8 decembrie, DfE a împărtășit planurile pentru „Planificarea la 
sfârșitul anului” și „Sfatul sfatului pentru școli”. 
 

Planificarea sfârșitului de an 
 

A fost identificată o fereastră de 6 zile după ultima zi de predare în 
care școlile ar trebui să rămână contactabile, astfel încât să poată 
ajuta la urmărirea contactelor. Acest lucru este în concordanță cu 
informațiile care au fost partajate anterior de Sănătatea Publică. 
 

DfE recunoaște că necesitatea de a sprijini procesul de urmărire se va 
reduce dramatic pe parcursul celor 6 zile, deoarece majoritatea 
cazurilor ar trebui identificate mai devreme în săptămână. 
 

În urma acestei clarificări, se recomandă ca: 
 

1. Părinții / îngrijitorii sunt informați că trebuie să informeze în continuare școala despre cazurile 
confirmate dacă simptomele s-au dezvoltat în termen de 48 de ore de la ultima școală. 
 

2. Părinții / îngrijitorii elevilor care nu au fost simptomatici, dar au dat rezultate pozitive în 48 de ore 
de la ultima școală, trebuie, de asemenea, să anunțe școala. 
 

3. În cazul în care un elev testează pozitiv pentru coronavirus (COVID-19), având simptome 
dezvoltate la mai mult de 48 de ore de la ultima școală, școala nu ar trebui să fie notificată. Părinții și 
îngrijitorii trebuie să urmeze instrucțiunile de urmărire a contactelor furnizate de NHS Test and 
Trace. 
 

4. Vă rugăm să utilizați următoarea adresă de e-mail dacă trebuie să contactați școala: 
john.whitehead@foresthigh.org.uk 
 

5. Toate cazurile confirmate continuă să fie raportate echipei de protecție a sănătății: 
healthprotection@gloucestershire.gov.uk 
 

Detalii de contact pentru părinți / îngrijitori în perioada 21-24 decembrie: 
 

Autoritatea locală va oferi părinților și îngrijitorilor, în perioada 21-24 decembrie, căsuța de e-mail 
COVID pentru anchete. Aceasta va fi acoperită în fiecare zi între orele 9:00 - 17:00. Școlile care 
doresc să beneficieze de această facilitate ar trebui să împărtășească adresa de e-mail de mai jos 
părinților și îngrijitorilor pentru utilizare în perioada respectivă: 
 

E-mail: COVIDschoolenquiries@gloucestershire.gov.uk Telefon: 01452 426015 
 

În cazul în care părinții și îngrijitorii informează autoritatea locală cu privire la un caz confirmat 
pozitiv de Covid-19 într-un copil / elev în vârstă de școală, autoritatea locală va aranja să contacteze 
persoana numită de la școală / Trust. 
 

Cu stimă 
  

John Whitehead 
Director 


