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Decembrie 2020 

 

Dragi părinți / îngrijitori, 

 
Sper că vă simțiți bine, în siguranță și în siguranță în acest 
moment dificil. Sper, de asemenea, că începem cu toții să vedem 
lumina la capătul unui tunel foarte lung. Pentru confirmare, 
termenul 2 se va termina vineri, 18 decembrie, la prânz. 

 
Încă o dată aș dori să vă mulțumesc pentru sprijinul acordat 
pentru păstrarea în siguranță a tinerilor noștri în școală. Până acum nu am avut cazuri 
pozitive în rândul studenților sau al personalului. Știm că aceasta este o chestiune de noroc, 
aliată unor protocoale clare. Trebuie să rămânem vigilenți până când revine „normalitatea”. 
 
Având în vedere nevoia de a rămâne vigilenți, vom pune la punct următoarele aranjamente 
la începutul termenului 3. 
 
1. Luni, 4 ianuarie, între orele 8.30 - 10.30, toți elevii ar trebui să rămână acasă. Părinții / 
îngrijitorii din Anii 7 și 11 vor fi chemați în acest timp pentru a verifica starea de sănătate a 
copiilor lor. Toți elevii din anii 7 și 11 care sunt identificați ca fiind simptomatici și care nu au 
dat rezultate pozitive pentru Covid 19 vor intra la școală pentru începutul perioadei 3 la ora 
11:00. 

 
2. Între orele 11.00 - 15.15 tot anul 8-10 studenți vor fi contactați. De la 8 la 10 ani, elevii 
identificați drept nesimptomatici și care nu au dat rezultate pozitive la Covid 19 vor veni la 
școală pentru un început normal, la 8:30, marți, 5 ianuarie. 

 
3. În sensul acestei comunicări, vă rugăm să considerați simptomatic orice elev cu o 
temperatură peste 38,5 °, o tuse persistentă sau o pierdere a mirosului și / sau gustului. 
 
4. Rațiunea acestei abordări este reducerea oricărui impact potențial asupra comunității 
școlare a celor cinci zile de amestecare în perioada de Crăciun. 
 
 
 
 



 
 
 

 

FHS va păstra protocoalele actuale Covid 19 după Pauza de Crăciun. Anii 7 și 11 vor fi „bule” 
împreună. Anii 8 și 9 vor fi „bulați împreună, iar anul 10 își vor forma propriul„ balon ”. Elevii 
vor fi obligați să urmeze sistemul unic, să poarte măști în timp ce se deplasează în școală și 
să igienizeze în mod regulat. Toate sălile de predare sunt ventilate, iar studenților li se va 
permite să poarte haine pentru a se asigura că sunt suficient de calde pentru a lucra. 
 
Ar fi foarte apreciat dacă toți părinții s-ar putea asigura că avem cele mai actualizate date de 
contact posibile și că vor fi contactați telefonic între orele 8.30 și 10.30, luni, 4 ianuarie 
2021. 
 
Vă rugăm să nu ezitați să mă contactați direct pe: john.whitehead@foresthigh.org.uk dacă 
aveți întrebări cu privire la aceste aranjamente. 

Cu stimă 

 
John Whitehead 
Director 
 


