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Sayın Veli,
Eylül 2021’den itibaren Galler (Wales) Hükümeti, okullardaki öğrenimin sağlanmasına yönelik
düzenlemeleri belirleyen yeni bir çerçeve/sistem başlattı. Bu kılavuz, okullarımızda COVID-19
bulaşma riskini azaltmak için okul müdürlerinin yapması gereken eylemleri içermektedir. 13
Eylül 2021 Pazartesi günü, Swansea Bay bölgesi Halk Sağlığı İcra Direktörü (Neath Port
Tablot ve Swansea Yerel Yönetimleri) Dr. Keith Reid, Bölgesel Olay Yönetim Ekibi’nin (IMT)
Swansea Körfezi’ndeki risk seviyesinin şu anda “Yüksek” orana eşit olduğunu düşündüğünü
okullarımız çerçevesinde/sisteminde belirtti. Bu karar okullarımıza iletildi ve şu anda tüm
okullarımızda ek önlemler alınıyor.
Covid, bölgemizde ve Galler’de yok olmuş değildir ayrıca şu anki enfeksiyon oranının
yüksekliği 2020 Aralık ayı kadar yüksektir. Okulların kendileri yüksek risk teşkil etmese de,
okullardan virüsün daha geniş toplulukta yayılmasını önlemeye yardımcı olacak adımlar
atmalarını istiyoruz.
Eğer çocuğunuz COVID-19 semptomları (yeni ve sürekli öksürük, ateş veya yüksek sıcaklık,
koku, tat alma duyusunda kayıp veya değişiklik) gösterirse çocuğunuz okula gitmemeli,
kendini izole etmeli (evde kalmalı) ve hemen test yapmalı. Test edilemezlerse veya pozitif
semptomatik testler yaparlarsa, semptomların başlangıcından itibaren en az 10 gün boyunca
kendilerini izole etmeleri gerekir.
Okulların dikkate alacağı kontrol önlemleri arasında şunlar yer almaktadır:










Kalabalık ve büyük gruplar şeklinde yapılan toplantıları geniş gruplar halinde
düzenlememek
Okul binası içinde tek yönlü yürüme sistemlerinin kullanılması
Mümkün olduğunca dış mekanların kullanılması
Kat tabelası ve işaretleri
Sınıflarda oturma planlaması ve fiziksel mesafe gözetilmesi. Bu daha küçük çocuklar
veya bire bir desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler ile bunun mümkün olmayabileceğini
kabul ederek, oda kapasitesine ve risk değerlendirmesine bağlı olarak önde yer alan
masaları içerebilir.
İzolasyon gerektiren fakat belirti göstermeyen vakaları mümkün olan en kısa sürede
belirlemeye ve izole etmeye yardımcı olmak için okulda çalışanlar ve ortaöğretim
öğrencileri için haftada iki kez LFD testi mevcuttur.
Sınıf dışındaki ortak kullanım alanlarında dolaşırken ortaöğretim düzeyindeki
öğrenciler maskelerini takmalıdırlar. Okul öğrenci taşıma araçlarında maske
kullanımının gerekliliği hala devam etmektedir.
Okul çalışanları, ziyaretçiler sınıf dışında, koridor gibi fiziksel mesafenin korunamadığı
ortak alanlarda dolaşırken maske takmalıdır.

Herhangi bir okul, risk değerlendirmesine dayanarak uygun gördüğü şekilde ek hafifletme ve

kontrol önlemleri uygulayabilir ve bu konuda okul müdürlerimizi ve çalışanlarımızı
desteklemenizi rica ediyoruz.
Herkesin ellerini düzenli olarak yıkamasını, yoğun kalabalık yerlerden kaçınmasını ve temiz
havanın önemli olduğunu unutmamasını rica ediyoruz. Bu nedenle görüşmelerinizi mümkünse
açık havada gerçekleştirmelisiniz.
Bizi her zaman olduğu gibi desteklediğiniz için teşekkür ederiz.
Saygılarımızla
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