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Szanowny Rodzicu / Opiekunie 
 
Rozpoczynając semestr letni, bardzo miło jest widzieć wszystkie nasze dzieci i młodzież 
Z powrotem w szkole z nadzieją, że poprawa sytuacji będzie trwała. 
Nie przepraszam za ponowne dziękowanie naszej wspaniałej szkolnej kadrze i mam 
nadzieję, że przy wsparciu całej naszej społeczności szkolnej nasze dzieci i młodzież będą 
mogły spędzić cały semestr w szkole z przyjaciółmi, ale aby lepsza sytuacja nadal się 
utrzymywała, potrzebujemy Twojego wsparcia. 
 
Dobrowolne badania na obecność antygenu metodą przepływu bocznego dla dzieci w 
wieku od 7 lat 
Rząd walijski ogłosił ofertę regularnego badania bezobjawowej infekcji metodą przepływu 
bocznego. Badania zostaną teraz rozszerzone na wszystkich uczniów szkół średnich. Zestawy 
do badania w domu pozwolą uczniom sprawdzać się dwa razy w tygodniu. Uczniowie będą 
otrzymywać swoje zestawy w szkole szkoły / otoczenia i będą badać się w domu. Te badania 
będą częścią szeregu środków, które mają pomóc w ograniczaniu przenoszenia wirusa. 
Odpowiedzialność za badanie i zgłaszanie wyników spoczywa na rodzicach / opiekunach i 
młodzieży. Jeśli zdecydowałeś/-aś się przeprowadzić badanie, to naprawdę 
ważne jest, aby zgłaszać wszelkie pozytywne wyniki i spełniać wymagania dotyczące 
samoizolacji. Mam również nadzieję, że będą dodatkowym zapewnieniem, że wszystkie 
pozytywne przypadki będą zostaną wcześnie zidentyfikowane. 
 
Maski 
Uczniowie naszych szkół średnich będą musieli nosić maskę w szkole, jeśli nie będą w stanie 
zachować wymaganej odległości od innych. Wszyscy uczniowie szkół średnich otrzymali trzy 
dobrej jakości maski, które można prać do 50 razy. 
 
Kluczowa wiadomość dla utrzymywania bezpieczeństwa  
Niezwykle ważne jest, aby dzieci i rodzice nadal przestrzegali wszystkich zasad wynikających 
z naszego poziomu ograniczeń, aby umożliwić dalsze złagodzenie zasad. Obejmują one: 
 

1. Zachowywanie odległości przy przyprowadzaniu i odbieraniu ze szkoły dzieci. Nie 
zbierajcie się w grupach przy wejściu do szkoły, mimo, że bardzo kuszące jest 
zatrzymanie się na rozmowę. 
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2. Upewnianie się, że dzieci nie spotykają się poza szkołą, włączając w to nocowanie lub 
przyjęcia. 

3. Nie posyłaj dzieci do szkoły, jeśli źle się czują, nawet jeśli nie mają głównych 
objawów koronawirusa. 

 
Szkoły są tak bezpieczne, jak to tylko możliwe, więc proszę nadal odgrywać swoją rolę w 
powstrzymywaniu rozprzestrzeniania się wirusa - dane stale się poprawiają, ale nie zniknęły. 
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