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Szanowny Rodzicu/Opiekunie,
Przed przerwą październikową, która rozpocznie się w szkołach za niecały tydzień, chciałem
podziękować Państwu, naszym dzieciom i młodzieży za okazaną w tym semestrze cierpliwość
i wyrozumiałość. Społeczności szkolne na terenie miasta niezwykle dobrze przystosowały się
do nowych warunków.
Jak Państwo wiecie, pojawiły się przypadki zarażenia koronawirusem wśród dzieci, młodzieży
i pracowników szkolnych, tak więc kontynuujemy pracę zgodnie z wytycznymi dotyczącymi
ochrony zdrowia. Jestem wdzięczny za współpracę w postaci izolowania dzieci zgodnie z
zaleceniami Health Protection Lothian.
W okresie zbliżających się miesięcy zimowych, koniecznością będzie kontynuacja stosowania
najbezpieczniejszych zaleceń dla dzieci i pracowników szkół tak, aby placówki mogły pozostać
otwarte. Ważnymi środkami pomagającymi zminimalizować rozprzestrzenianie się wirusa są:
nakrycia twarzy, mycie rąk oraz zachowanie odległości w przypadkach, kiedy jest to możliwe.
Dyrektorzy szkół wypowiadają się pozytywnie o rodzicach unikających zgromadzeń pod
bramami ich placówek i doceniają wysiłek rodzin oraz opiekunów. Jak Państwu wiadomo,
oczekujemy, że uczniowie szkół średnich będą nosić nakrycia twarzy i stopień współpracy w
tej mierze jest bardzo doceniany. Dla osób niemogących sprostać temu z powodów
zdrowotnych, stworzyliśmy rozwiązania w celu uniknięcia kłopotliwych sytuacji.
Szkoły bardzo cenią informacje od rodziców zabierających swoje dzieci na badanie pod kątem
Covid-19. Pozwala to na przygotowanie wstępnych rozwiązań w przypadku, gdyby wynik
okazał się dodatni. O wyniku badania należy informować placówkę szkolną jak najszybciej,
bez względu na to, czy ten okazał się dodatni, czy ujemny. W przypadku otrzymania wyniku
poza godzinami urzędowania szkoły, proszę dzwonić pod numer 0131 200 2000.
Zgodnie z apelem Pierwszej Minister do rodziców, chciałbym powtórzyć jej przekaz, aby w
czasie przerwy wakacyjnej unikać wyjazdów zagranicznych, gdyż szkoły mogą nie
dysponować pracownikami, którzy mogliby wspierać uczniów przebywających na
kwarantannie.
Na zakończenie, chciałbym Państwa zapewnić, że po przerwie październikowej będziemy
kontynuować starania w zapewnieniu uczniom możliwie najbezpieczniejszego otoczenia do
nauki na każdym terenie szkoły. W ramach realizacji tego założenia sale lekcyjne będą
regularnie wietrzone. Pomimo faktu, że szkolny system grzewczy będzie w pełni
wykorzystywany, zalecamy rozważenie dodatkowych warstw wierzchnich dla dzieci.
Chciałbym życzyć wszystkim naszym dzieciom i młodzieży miłych wakacji i jeszcze raz
podziękować za nieustające wsparcie i współpracę w tym trudnym okresie.
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