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Komunitetet shkollore po punojnë shumë për të siguruar 
funksionimin e sigurt të shkollave tona për nxënësit, stafin 
dhe familjet.

Të gjitha shkollat kanë vendosur rregulla dhe rutina të cilat 
duhet të ndiqen për t’i mbajtur të gjithë të sigurt.

Këshillat më të shëndetit publik për kthimin në shkollë janë 
në dispozicion në gov.ie/schools. 

 > Conor O’Kane i Scoil Mhuire është në klasën  > Tara O’Kane nga Scoil Mhuire është në klasën 
e 5-të. Ajo është motra e Conor. > Një fëmijë në podin e tij ka rezultuar 

pozitivisht për Covid-19

 > Pas një vlerësimi të rrezikut të shëndetit 
publik, Conor është identifikuar si një kontakt 
i ngushtë.

 > Prindërit e Conor informohen se ai duhet të 
kufizojë lëvizjen e tij për 14 ditë që nga dita 
kur ishte në kontakt të fundit me fëmijën që 
doli pozitiv.

 > Ajo nuk është identifikuar nga Shëndeti 
Publik si një kontakt i ngushtë i fëmijës që doli 
pozitiv.

 > Tara mund të vazhdojë të ndjekë shkollën.

 > Nëse Conor ose dikush tjetër në 
shtëpinë e shtëpisë rezulton pozitiv, 

Shembull: Kontakti i ngushtë 
duhet të kufizojë lëvizjet 

Shembull: Kontakti i një kontakti nuk 
kërkohet të kufizojë lëvizjet

Kontaktet e afërta: nëse një nxënës ose anëtar i stafit në një shkollë rezulton pozitiv 
për Covid- 19, atyre u kërkohet të vetë-izolohen dhe do të bëhet një vlerësim i rrezikut të 
shëndetit publik. Çdo nxënës ose anëtar i stafit që konsiderohet si një kontakt i ngushtë 
kërkohet të kufizojë lëvizjet e tij/saj dhe të mos ndjekë shkollën.

Nëse fëmija juaj ka ndonjë nga simptomat e mëposhtme të Covid-19, mos e dërgoni në 
shkollë dhe kontaktoni mjekun tuaj:

 > Temperaturë prej 38 gradë Celsius ose më 

 > Çdo simptomë tjetër e zakonshme e Covid-19 - një kollë e re, humbje ose ndjenjë e ndryshuar e 
shijes ose erë, gulçim ose një sëmundje ekzistuese e frymëmarrjes që është përkeqësuar

 > Ka qenë në kontakt të ngushtë me dikë që ka rezultuar pozitiv për Covid-19

 > Ka jetuar me dikë që nuk është mirë dhe mund të ketë Covid-19

 > Simptoma të tjera të pazakonta të Covid-19, të tilla si dhimbje fyti, 
dhimbje koke ose diarre

 > Është kthyer nga një vend tjetër në 14 ditët e fundit.

Shihni këtu për më shumë.

atëherë Tara duhet të 
qëndrojë në shtëpi

http://gov.ie/schools
https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/school-and-covid-19/when-you-should-keep-your-child-home.html
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 > Inkurajoni fëmijën tuaj të ecë ose të shkojë 
me biçikletë në shkollë nëse është e mundur 
dhe sigurt për ta bërë këtë.

 > Marrja dhe sjellja mund të jetë një kohë e zënë.

Për më shumë shihni gov.ie/schools

 > Transporti shkollor – nxënësit do të 
kenë një vend të caktuar në të cilin duhet të 
ulen dhe nxënësve pas fillor do t’u kërkohet 
të mbajnë një mbulesë fytyre kur presin dhe 
kur ndodhen në autobus.

 > Ju lutemi siguroni distancimin shoqëror duke 
ndjekur udhëzimet e shkollës se kur dhe ku 
të shkoni. Ju lutemi, sillni dhe merrni fëmijën 
tuaj shpejt pa u vonuar.

 > Prindërit duhet të ndjekin këshillat e 
shëndetit publik për shoqërimin jashtë 
shtëpisë për t’i mbajtur fëmijët e tyre të sigurt 
jashtë shkollës.

 > Në klasat e larta fillore dhe në ato 
pas-fillore – procedurat e distancimit fizik 
duhet të ndiqen nga të gjithë.

 > Shkolla fillore – fëmijëve më të vegjël 
nuk u kërkohet të praktikojnë distancimin 
fizik, por janë organizuar në pode brenda 
klasës.

 > Është një kërkesë që mbulesat e fytyrës të 
vendosen nga mësuesit, personeli në shkolla 
dhe nxënësit që ndjekin shkollën pas-fillore.

 > Praktika e mirë e larjes së duarve dhe 
higjienës – e rëndësishme për të gjithë nxënësit. 
Sigurohuni që fëmija juaj të përdorë një facoletë 
letre për të mbuluar kollën ose teshtitjet ose për të 
kollitur ose të teshtijë në bërryl.

http://gov.ie/schools

