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Stimaţi Părinți și Îngrijitori, 
 
Suntem bucuroşi să vă întâmpinăm copiii înapoi la școală începând cu data de 8 martie. 
Noi continuăm să luăm toate măsurile necesare pentru a ne asigura că școlile noastre 
sunt cât mai sigure posibil și, ca oraș, continuăm să împărtășim învățarea și buna 
practică în toate școlile noastre. 
 
În Coventry, rata actuală de persoane infectate cu virus este de 112 persoane pentru 
fiecare 100.000 de locuitori.  Această rată s-a redus semnificativ în ultima perioadă, dar 
continuă să rămână mai mare decât atunci când școlile s-au deschis complet în 
septembrie 2020. S-au luat o serie de măsuri suplimentare, legate de îndrumare și 
sfaturi locale, care vor fi în vigoare și vă mulțumim pentru sprijinul dumneavoastră 
continuu în acest sens. 
 
Testare cu flux lateral (Lateral Flow Testing =LFT) 
 
Notă:Testele cu flux lateral sunt cunoscute și sub numele de teste imunocromatografice 
cu flux lateral sau teste rapide, şi sunt nişte dispozitive simple destinate să detecteze 
prezența unei anumite substanțe într-o probă lichidă fără a fi nevoie de echipamente 
specializate și costisitoare. 
 
Testele cu flux lateral (LFT) continuă să fie un instrument important în analizarea, în mod 
continuu, a ratelor de infecție și reducerea transmisiei virusului. Este necesar să se 
identifice cazurile asimptomatice și, prin urmare, în reducerea numărului de copii și tineri 
care ar trebui să se auto-izoleze. 
 
Acest test se va aplica la elevii din şcolile de învăţământ secundar, care vor fi invitați să 
aibă 3 teste la reîntoarcerea la școală (acestea vor fi efectuate la o distanţă între 3 și 5 
zile). Ulterior, kiturile de testare la domiciliu vor fi furnizate pentru ca elevii să se poată 
testa singuri de două ori pe săptămână. Consimțământul părinților este necesar pentru 
testare și vă încurajăm să vă daţi acordul pentru ca copilul dumneavoastră, de vârstă 
şcolară secundară, să fie testat. 
 
Nu s-a făcut nici o recomandare la nivel național pentru ca elevii de vârstă şcolară 
primară să aibă acest test rapid. Cu toate acestea, vă rugăm să fiţi conștienți de faptul că 
am extins centrele noastre comunitare de testare LFT pentru a putea testa copiii și tinerii 
de la vârsta de 2 ani. Îi încurajăm pe toți părinții și îngrijitorii copiilor care frecventează o 
școală primară să le facă testul COVID-19, înainte de întoarcerea lor la şcoală începând 
cu data de 8 martie și apoi săptămânal după acea dată. Informații despre locația și orele 
de deschidere ale acestor centre comunitare de testare LFT pot fi găsite pe saitul 
https://www.coventry.gov.uk/lateralflowtesting. 
 

https://www.coventry.gov.uk/lateralflowtesting
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De asemenea, vă rugăm să fiți conștienți de faptul că guvernul tocmai a anunțat testarea 
rapidă pentru toate persoanele care locuiesc în aceaşi casă cu elevii și a întregului 
personal al şcolii. Acest lucru va permite părinților și îngrijitorilor să colecteze truse / kituri 
de testare de la un punct de colectare local pentru a permite efectuarea testului LFT la 
domiciliu. Informații suplimentare pot fi găsite pe saitul 
https://www.gov.uk/guidance/rapid-lateral-flow-testing-for-households-and-bubbles-of-
school-pupils-and-staff. Aceasta este o decizie nouă și vă vom furniza informații 
suplimentare, prin procesul obișnuit de comunicare cu școala, de îndată ce o vom primi 
aceste directive. 
 
Măşti / Acoperirea faței 
 
Elevii de vârstă şcolară secundară sunt deja obișnuiți să poarte mască / acoperire pentru 
față atunci când se deplasează în incinta școlii și în zonele comunale ale clădirii. De 
asemenea, Departamentul pentru Educație recomandă ca, în prezent, masca să fie 
purtată de elevi şi în sălile de clasă sau în timpul activităților în care distanța socială nu 
poate fi menținută. Școlile secundare din Coventry au adoptat acest sfat și, fără îndoială, 
au luat deja legătură cu dumneavoastră în privinţa acestui lucru. În plus, orice elev de 
vârstă şcolară secundară, care călătorește cu un mijloc de transport al școlii, va trebuie 
să poarte mască pe tot timpul călătoriei. Acest lucru nu se aplică copiilor sau tinerilor 
care sunt scutiți de a purta măşti. 
 
Nu există nici o recomandare națională sau locală conform căreia copiii din școlile 
primare să poarte mască în clasă. 
 
Controale generale 
 
Există, de asemenea, o serie de alte lucruri pe care puteți continua să le faceți pentru a 
ne asigura siguranța spaţiilor / centrelor educaționale. Acestea sunt: 
 

 Nu trimiteți copilul la creșă, bonă, școală sau colegiu în cazul în care prezintă 

simptome de coronavirus sau dacă cineva din locuinţa dumneavoastră prezintă 

aceste simptome. 

 Să organizaţi o testare urgentă în cazul în care dumneavoastră, sau copilul 

dumneavoastră, dezvoltați simptome de coronavirus - oricât de ușoare ar fi 

acestea - și informați creșa, bona, școala sau colegiului despre rezultatul testului. 

 Să ţineţi copilul acasă atunci când s-a identificat că a avut contact cu un caz 

confirmat de corona virus, fie la școală, fie în altă parte. 

 Să vă asiguraţi de faptul că întreaga familie / toate persoanele care locuiesc în 

aceeaşi casă se izolează atunci când un membru al familiei așteaptă un rezultat al 

testului și o izolare continuă în cazul în care rezultatul testului este pozitiv. 

 Să le reamintiţi mereu copiilor cum trebuie să se spele pe mâini, că trebuie să 

păstreze distanţa de alte persoane și de a minimaliza contactul cu alte persoane. 

 Să respectaţi regulile și directivele actuale (inclusiv în ceea ce privește testarea 

rapidă, cât și acoperirea feței) pentru a ajuta la reducerea transmisiei virusului. 

 Să sprijiniţi școala explicându-le copiilor dumneavoastră de ceea ce se așteaptă 

de la ei, inclusiv atunci când li se cere să poarte mască atât în școală, cât și în 

mijloacele de transport public (inclusiv autobuzele școlare) 

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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 Să respectaţi regulile în vigoare atunci când aduceți și luați copiii /elevii la şi de la 

școală și să vă asigurați că purtați o mască sau ceva care vă acoperă fața, să 

păstrați o distanță de 2 metri față de ceilalți părinți (să nu blocați intrările, ieșirile 

sau zonele din jurul școlii) 

 Să continuaţi să urmaţi directivele naționale publicate pe saitul 

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

În cazul în care doriți mai multe informaţii și / sau sfaturi despre virusul COVID-19, vă 
rugăm să accesați saitul https://www.gov.uk/coronavirus.  
 
Noi suntem conștienți de faptul că vor continua să existe situații, în tot orașul, în care 
copiii / tinerii vor fi obligați să se auto-izoleze, deoarece rezultatul testului a fost pozitiv 
sau pentru că au fost în contact cu o persoană infectată, într-un cadru educațional. 
Aceasta este, în mod evident, o măsură de precauție necesară pentru a preveni 
răspândirea virusului COVID-19 și pentru a menține centrele educaționale deschise 
pentru cât mai mulţi copii și tineri posibil. Acolo unde elevii vor trebui să se auto-izoleze, 
școlile / profesorii îi vor sprijini să-şi continue educația folosind aplicaţiile de învățare la 
distanță. 
  
Dorim să vă mulțumim pentru sprijinul dumneavoastră continuu în a ajuta orașul nostru 
să reducă numărul de îmbolnăviri cu virusul COVID-19. 
 
Toate cele bune, 
 
 

 
 
 
Kirston Nelson        Liz Gaulton 
Director pentru Educaţie & Calificări   Director pentru Sănătate şi Bunăstare Publică  

 

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

