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22 octombrie 2021 
 
 
Stimate părinte/ tutore, 
 
Ne confruntăm din nou cu un nivel din ce în ce mai ridicat de infectări cu Covid in Liverpool, 
mai ales printre copiii de vârste școlare. Impactul bolii Covid reprezintă un risc pentru toți. 
Creșterea numărului de infectați va însemna că mulți dintre copii se vor îmbolnăvi, vor trebui 
să stea în izolare, departe de prieteni, vor pierde materiile predate și că școlile vor impune noi 
restricții mai severe trimestrul următor.  
 
Dorim să vă mulțumim pentru ajutorul de până acum, dar și să vă rugăm să luați din nou 
măsuri. Ajuați-ne să îi ținem pe copiii dvs în siguranță în școală alături de prietenii lor și să 
reducem impactul viitor al bolii Covid asupra vieții lor luând câțiva pași simpli acum. 
 
Nici una din măsuri nu este perfectă, de aceea vă recomandăm câteva măsuri alese cu grijă 
care sperăm că vor avea un impact minim asupra educației și care vor fi eficiente în reducerea 
riscului de transmitere a virusului; pentru ca ele să funcționeze, trebuie să le urmăm cu toții. 
 
Măștile de protecție respiratorie sunt recomandate pentru elevi, profesori și părinți/tutori în 
zonele comunale din școală începând cu trimestrul următor, dar nu și în clasă. Vă rugăm să 
purtați masca și atunci când aduceți și luați copiii de la școală, cu exceptia persoanelor scutite. 
Aceste măsuri sunt necesare deoarece înaintăm spre iarnă și numărul de cazuri continuă să 
se ridice. Atunci când distanțarea socială nu este posibilă în incinta clădirilor sau într-o zonă 
aglomerată, măstile de protecție respiratorie sunt măsura cea mai eficientă de a reduce riscul 
de infectare și de răspândire a virusului.  
 
Vaccinarea este prima linie de apărare împotriva bolii Covid, chiar și pentru copii și 
adolescenți. Vaccinând copiii cu vârste între 12 și 15 ani sperăm să limităm transmiterea 
virusului Covid, însă acest lucru nu va deveni realitate decât dacă suficient de mulți copii din 
fiecare clasă și școală vor fi vaccinați. Vaccinările cu acordul părinților vor avea loc în școli 
începând de acum și până în decembrie – școala copilului dvs vă va anunța când. 
 
Vă recomandăm să incepeți testarea regulată, chiar dacă nu ați facut-o până acum. Este 
imperativ ca dvs și copilul dvs să vă testați de două ori pe săptămână și să raportați rezultatele 
aici (https://www.gov.uk/report-covid19-result) iar atunci când rezultatul este pozitiv, vă rugăm 
să anunțați școala. Testarea regulată pe perioada vacanței din octombrie va ajuta la reducerea 
riscului de infectare după reîntoarcerea la școală. 
 
Feriți-vă de Covid. Spălatul pe mâini sau folosirea gelului cu alcool, socializarea în aer liber și 
ventilarea camerelor din incinte sunt câteva măsuri în plus ce pot fi luate pentru a reduce riscul 
de infecție. Dacă începeți să aveți simptome Covid este esențial să vă izolați imediat, să faceți 
un test PCR cât de repede posibil și să informați școala.  
 
Vă dorim să rămâneți în siguranță și să vă bucurați de această vacanță. 
 
Cu stimă,
 
 

 

Matt Ashton 
Directorul Sănătății Publice 

Steve Reddy 
Directorul Serviciilor pentru copii
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