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22 października 2021 r. 

Szanowni Rodzice/Opiekunowie! 

Ponownie obserwujemy niepokojąco wysoki poziom zakażeń koronawirusem w Liverpoolu, a 

najwyższa ich liczba dotyczy dzieci w wieku szkolnym. Konsekwencje COVID stanowią 

zagrożenie dla wszystkich. Rosnąca liczba zakażeń będzie oznaczać, że więcej dzieci 

zachoruje, będzie musiało odizolować się od swoich przyjaciół, ich nauka zostanie zakłócona, 

a w kolejnym semestrze mogą zostać ponownie wprowadzone bardziej rygorystyczne środki 

w szkołach. 

Pragniemy podziękować Państwu za wsparcie, ale także wezwać do podjęcia 

natychmiastowych działań. Prosimy o podjęcie kilku prostych kroków, aby pomóc nam 

zapewnić bezpieczeństwo Państwa dzieciom, umożliwić uczęszczanie do szkoły wraz z 

przyjaciółmi w następnym semestrze oraz zmniejszyć wpływ COVID na ich życie w 

przyszłości.  

Żadne rozwiązanie nie jest doskonałe, dlatego zalecamy kilka starannie dobranych środków, 

które naszym zdaniem będą miały minimalny wpływ na naukę i będą skuteczne w 

zmniejszaniu ryzyka przeniesienia zakażenia. Jednak aby te środki okazały się skuteczne, 

każdy musi teraz odegrać swoją rolę.  

Nakrycia twarzy są zalecane dla uczniów, personelu i rodziców/opiekunów w miejscach 

publicznych na terenie szkoły od następnego semestru, ale nie są wymagane w salach 

lekcyjnych. Prosimy również o noszenie nakryć twarzy przy przyprowadzaniu i odbieraniu 

dzieci ze szkoły - obowiązują stosowne wyjątki. Ze względu na zbliżającą się zimę, rosnąca 

liczba zakażeń oznacza, że ten krok jest konieczny. Jeśli nie mają Państwo możliwości 

zachowania dystansu społecznego wewnątrz pomieszczeń lub w zatłoczonych miejscach, 

noszenie nakrycia twarzy jest najskuteczniejszym sposobem zmniejszenia ryzyka zakażenia 

lub rozprzestrzenienia się wirusa. 

Nawet w przypadku młodzieży szczepienie jest pierwszą linią obrony przed chorobą COVID. 

Poprzez szczepienia dzieci w wieku 12-15 lat mamy nadzieję ograniczyć przenoszenie 

koronawirusa, jednak będzie to możliwe tylko wtedy, gdy zaszczepi się wystarczająca liczba 

dzieci w każdej szkole i klasie. Szczepienia dla tej grupy wiekowej są zaplanowane w szkołach 

od teraz do grudnia – szkoła Państwa dziecka poinformuje o terminie szczepienia. 

Nawet jeśli nie wykonywali Państwo wcześniej testów, teraz jest dobry moment, aby zacząć. 

Bardzo ważne jest, aby Państwo oraz wszyscy kwalifikujący się domownicy nadal wykonywali 

testy metodą przepływu bocznego i zgłaszali ich wyniki (https://www.gov.uk/report-covid19-

result) dwa razy w tygodniu. Kontynuowanie regularnych testów w połowie semestru pomoże 

zmniejszyć ryzyko zakażeń domowych po powrocie do szkoły. 

Prosimy o zadbanie o własne bezpieczeństwo w związku z chorobą COVID. Kilka 

dodatkowych kroków pomoże zmniejszyć ryzyko zakażenia. Należy myć ręce lub używać żelu 

z alkoholem, spędzać czas na świeżym powietrzu oraz zadbać o wietrzenie pomieszczeń. 

https://www.gov.uk/report-covid19-result
https://www.gov.uk/report-covid19-result
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Jeśli wystąpią u Państwa objawy choroby COVID, należy natychmiast odizolować się od 

otoczenia, jak najszybciej wykonać test PCR i powiadomić szkołę. Główne objawy to nadal 

wysoka gorączka, nowy, ciągły kaszel oraz utrata lub zmiana zmysłu węchu lub smaku.  

 

Życzymy Państwu bezpiecznych, zdrowych i wolnych od COVID ferii półsemestralnych.
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