Okula dönüş
Mart 2021

Okula dönen herkese hoşgeldiniz!

8 Mart’tan itibaren, tüm çocuklar okula geri döneceklerdir. Bu, çocukların genel gelişmesi,
sosyal ve duygusal sağlıkları yönünden önemlidir ve ebeynlerin işlerine geri dönebilmeleri
anlamına gelmektedir.
Okullar her bir okulun güvenli olmasını sağlama almak için yerel ve ulusal halk sağlığı
tavsiyesini özenle takip ediyorlar. Bu, personele ( geri geldiklerinde orta okuldaki ve özel eğitim
veren okullardaki öğrencilere de) düzenli olarak test yapılmasını içermektedir. Ebeyvnler ve
personelin ve öğrencilerin yetişkin ev halkı mensupları da haftada iki kere test yaptırabilirler.
Çocuklar yetişkinlerden daha fazla Koronavirüsü bulaştırmazlar. İnsanların bir çoğu için- ve
özellikle çocuklar yönünden- eğer virüsü yakalanırlarsa, belirtileri hafif olacaktır.

Güvenli kalın
Okullarımızı güvenli tutmayı sağlama almak için
hepimizin birlikte çalışması lazımdır, dolayısıyla
aşağıda belirtilenleri yapmayı lütfen hatırlayınız:
Ellerinizi yıkamaya devam ediniz
Mümkün oldukça sosyal mesafeyi- özellikle
okul kapılarında - koruyunuz
2 metre mesafeyi muhafaza edemediğiniz
zaman, yüzünüze bir maske takınız
Siz ya da çocuğunuzun (ya da beraber
yaşadığınız kimsenin) belirtileri var ise,
uzak durunuz

Sağlıklı kalınız
Yapabildiğiniz zaman, toplu taşımayı
kullanmaktan ziyade, okula yürüyün, bisiklet
ya da küçük motosiklet ile gidiniz.

Sizin veya çocuğunuzun belirtileri
varsa, test yaptırın:
Testler çevrimiçi olarak: www.nhs.uk/ask-for-a-coronavirustest websitesinde reservasyon yaptırabilir
Test olmaya yardım için, www.nhs.uk/contact-us/get-helpwith-asking-for-a-coronavirus-test/ bakınız
Çalışan ev sakinleri mensuplarının test edilmesi ile ilgili daha
fazla bilgi için: www.gov.uk/guidance/rapid-lateral-flowtesting-for-households-and-bubbles-of-school-pupils-andstaff websitesini ziyaret ediniz

Yüze maske takılması:

İlk okullarda öğrenciler için yüze maske takılması tavsiye
edilmemektedir, ancak personel iki metre mesafeyi
koruyamadığı zaman yüze maske takmaya teşvik edilmektedir.
Orta okullarda, dersliklerin içinde iki metre mesafeyi
koruyamadığınız zaman yüze maske takılması teşvik
edilmektedir.
Kovid-19’u olan insanlardan yaklaşık 3’ünün 1’inde
belirtilerin olmadığını, ancak yine de virüsü başkalarına
geçirebileceklerini biliyoruz.

Aşılamalar sizi ve ailenizi korur. Tüm aşılamaların
güncelleştirilmiş olmasını garantiye alınız.

Belediye evlerinden çalışan ve hiçbir belirtileri olmayan
insanlara bedava test yapmayı teklif etmektedir. Testler
çevrimiçi olarak burada rezervasyon yaptırılabilir

Eğer hak sahibi iseniz, irtibata geçildiğiniz zaman
aşı olma teklifini kabul ediniz.

Positif neticeli herkes evindeki sakinlerin hepsi ile
beraber kendini tecrit etmeye başlamalıdır.

Daha fazla bilgi için
Koronavirüs ile ilgili sorularınız için okulunuz ile iribata geçebilirsiniz. Okuldaki hemşireniz de kaygılarınız ile ilgili olarak,
örnek olarak Zenci, Asyalı ya da Etnik Azınlık gruplardan iseniz ya da evde dede-nineniz ya da korunmasız aile ferdiniz varsa,
sizin ile konuşmaktan memnun olacaktır.
Okul hemşireleri: eposta whh-tr.IslingtonSchoolNursing@nhs.net ya da 020 3316 8021 numarasına telefon ediniz.

