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Drodzy Rodzice i Opiekunowie, 

 

Cieszymy się, że od 8-go marca możemy ponownie powitać Wasze dzieci w szkole. 

Nieustannie dokładamy wszelkich starań, aby nasze szkoły były możliwie jak 

najbezpieczniejsze. Jako miasto, w dalszym ciągu dzielimy się wiedzą i praktykujemy 

dobre nawyki we wszystkich placówkach edukacyjnych. 

 

Obecny wskaźnik 112 osób zarażonych wirusem w Coventry na 100 000 mieszkańców 

jest znacznie mniejszy niż był do niedawna, ale nadal utrzymuje się wyżej niż w 

momencie pełnego otwarcia szkół we wrześniu 2020 r. Zostanie zatem wdrożony szereg 

dodatkowych środków ochronnych zgodnych z ogólnokrajowymi wskazówkami oraz 

poradami lokalnymi. Pragniemy podziękować Wam za nieustające wsparcie w tym 

zakresie. 

 

Test antygenowy metodą przepływu bocznego- LFT (Lateral Flow testing) 

 

LFT nadal jest ważnym narzędziem do zarządzania wskaźnikami infekcji i do 

ograniczenia dalszej transmisji. Jest pomocny w rozpoznaniu przypadków o przebiegu 

bezobjawowym i tym samym zmniejsza liczbę dzieci i młodzieży, które mogą wymagać 

izolacji. 

 

Testy antygenowe są już dostępne dla uczniów klas średnich, którzy po powrocie do 

szkoły zostaną poproszeni o poddanie się 3 testom (w odstępie 3-5 dni). Następnie, dwa 

razy w tygodniu uczniowie będą otrzymywać zestawy testów do wykonania w warunkach 

domowych. Do przeprowadzenia testów wymagana jest zgoda rodzicielska zatem 

zachęcamy wszystkich rodziców młodzieży ze szkół średnich do wyrażenia zgody na 

poddanie dzieci testom. 

 

Nie ma ogólnokrajowych zaleceń, aby uczniowie szkół podstawowych byli poddawani 

testom LFT. Zapewne wiecie, że rozwinęliśmy punkty testowe metodą przepływu 

bocznego, aby umożliwić testowanie dzieci w wieku od 2 lat. Zachęcamy wszystkich 

rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających do szkół podstawowych do zabrania ich na 

test pod kątem COVID-19 jeszcze przed ich powrotem do szkoły, który zaplanowano na 

8-go marca, a następnie powtarzanie tej procedury co tydzień. Informacje o punktach 
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testowych LFT oraz godzinach otwarcia są dostępne na stronie internetowej 

https://www.coventry.gov.uk/lateralflowtesting. 

 

Należy również pamiętać, że rząd właśnie ogłosił dostępność szybkich testów przepływu 

bocznego dla gospodarstw domowych oraz baniek szkolnych wśród uczniów oraz kadry 

pedagogicznej. Rodzice i opiekunowie będą mogli wziąć domowy zestaw testu LFT z 

lokalnego punktu odbioru i przeprowadzić go w domu. Więcej informacji można znaleźć 

na stronie https://www.gov.uk/guidance/rapid-lateral-flow-testing-for-households-and-

bubbles-of-school-pupils-and-staff. Jest to dopiero nowość i będziemy na bieżąco 

przekazywać dalsze informacje z tego zakresu za pośrednictwem regularnego procesu 

komunikowania się przez szkołę. 

 

Zakrycia twarzy 

 

Uczniowie szkół średnich przyzwyczaili się już do noszenia osłon twarzy podczas 

przemieszczania się po budynku szkolnym i obszarach ogólnodostępnych na terenie 

placówki. Wydział Edukacji obecnie zaleca również, aby uczniowie nosili zakrycia twarzy 

w klasach lekcyjnych lub podczas zajęć, gdzie ciężko jest uszanować zasadę dystansu 

społecznego. Szkoły średnie w Coventry stosują się do tych porad i bez wątpienia już się 

z Wami kontaktowano w tej sprawie. Ponadto wszyscy uczniowie szkół średnich również 

muszą mieć ubraną osłonę twarzy jeżdżąc do szkoły specjalnym środkiem transportu, 

Nakaz ten nie dotyczy dzieci i młodzieży, którzy są zwolnieni z noszenia osłon twarzy. 

 

Nie ma ogólnokrajowych ani regionalnych zaleceń mówiących o tym, aby dzieci w 

szkołach podstawowych zasłaniały twarze w powyższych sytuacjach. 

 

Ogólne Wytyczne 

 

Jest jeszcze kilka innych rzeczy, które należy w dalszym ciągu wykonywać w trosce o 

bezpieczeństwo w naszych placówkach edukacyjnych. Należą do nich: 

 

 Niewysyłanie dziecka do przedszkola, opiekunki, szkoły lub college’u, jeśli ma 

objawy koronawirusa lub ktoś w gospodarstwie domowym wykazuje takie objawy 

 Zorganizowanie testu, jeśli u Ciebie lub Twojego dziecka wystąpią objawy - bez 

względu na to, jak łagodne - i poinformowanie przedszkola, opiekunki, szkoły lub 

college'u o wyniku 

 Niewypuszczanie dziecka z domu, jeśli stwierdzono, że miało kontakt z 

potwierdzonym przypadkiem czy to w szkole czy gdziekolwiek indziej 

 Zapewnienie izolacji dla wszystkich domowników, jeśli chociaż jedna osoba z 

domostwa oczekuje na wynik oraz kontynuowanie izolacji, jeśli wynik testu jest 

dodatni. 

 Przypominanie dzieciom o właściwym myciu rąk, zachowywaniu odległości od 

innych oraz minimalizowaniu kontaktu 

https://www.coventry.gov.uk/lateralflowtesting
https://www.gov.uk/guidance/rapid-lateral-flow-testing-for-households-and-bubbles-of-school-pupils-and-staff.
https://www.gov.uk/guidance/rapid-lateral-flow-testing-for-households-and-bubbles-of-school-pupils-and-staff.
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 Przestrzeganie aktualnych zasad i wytycznych (w tym dodatkowe środki 

zapobiegawcze w odniesieniu do testów przepływu bocznego i zakrywania 

twarzy) w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa. 

 Wspieranie szkół poprzez zrozumienie i wdrażanie u dzieci tego, co jest 

oczekiwane od nich w różnych sytuacjach, włączając, gdy muszą nosić nakrycie 

twarzy w szkole, jak i w transporcie publicznym (w tym w specjalnych autobusach 

szkolnych) 

 Przestrzeganie aktualnych zasad przy przyprowadzaniu i odbieraniu uczniów ze 

szkoły tj. stosowanie osłon twarzy, zachowywanie odległość 2 metrów od innych 

rodziców (w tym nie blokowanie wejść, wyjść ani bezpośrednich obszarów przed 

szkołą) 

 Dalsze przestrzeganie ogólnokrajowych wytycznych 

https://www.gov.uk/guidance/national-lockdown-stay-at-home 

 

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy i porady na temat COVID-19, należy odwiedzić 

stronę 

https://www.gov.uk/coronavirus. 

 

Zdajemy sobie sprawę, że w całym mieście nadal będą występować sytuacje, w których 

dzieci / młodzież będą musiały się poddać samoizolacji z powodu dodatniego wyniku 

testu lub kontaktu z potwierdzonym przypadkiem w placówce edukacyjnej. Jest to 

oczywiście niezbędny środek ostrożności służący zapobieganiu rozprzestrzeniania się 

COVID-19 i ma na celu zapewnić dostęp do placówek edukacyjnych jak największej 

liczbie dzieci i młodzieży. W przypadkach, gdzie uczniowie muszą się poddać 

samoizolacji, szkoły będą wspierać ich w kontynuowaniu nauki przy użyciu pakietów do 

nauki zdalnej. 

  

Chcielibyśmy podziękować za nieustające wsparcie w pomaganiu naszemu miastu w 

zwalczaniu COVID-19. 

 

 

Z poważaniem, 

 

 

 
 
 
Kirston Nelson        Liz Gaulton 

Director of Education & Skills    Director of Public Health and Wellbeing 

Dyrektor ds. Edukacji i Zdolności         Dyrektor ds. Zdrowia Publicznego i Dobrego   

                                                                  Samopoczucia 

 

https://www.gov.uk/guidance/national-lockdown-stay-at-home
https://www.gov.uk/coronavirus

