Szülőknek szóló tanácsok, az iskolakezdés előtt

Mindenki másképp érzi magát amikor az iskolakezdésre gondol. Vannak szülők és
gyerekek, akik örülnek, mások talán aggódnak valamennyire. Ez így rendben is van.
Nyugodt és pozitív hozzáállással segíthetnek a gyerekeiknek a beilleszkedésben.
Emlékeztessék őket arra, hogy segíthet, ha megosztják a gondolataikat és érzéseiket
másokkal.

Arra is emlékeztessék gyerekeiket, hogy mindig van segítség, ha valami miatt aggódnának.

Fontos azt is hangsúlyozni, hogy mik a pozitív aspektusai annak, hogy visszatérnek az
iskolába - találkozhatnak a barátaikkal, lesz a napjuknak rutinja, és újra bekapcsolódhatnak
az iskolai tevékenységekbe.

Az egészéges rutin segíteni fog gyermekének újra beilleszkedni az iskolába. Ösztönözzék
arra, hogy egészségesen étkezzen, találkozzon a barátaival és jó alvási szokást alakítson ki.

Sokat tettünk annak érdekében, hogy biztosítsuk, az iskoláink biztonságosan és
fenntarthatóan működhetnek.

Hatalmas előrelépéseket láttunk a COVID-19 elleni harcban. A társadalom sok része újra
nyitott, és sok minden, amit szeretünk, vagy ami fontos számunkra, újra elérhető.

A közegészségügyi intézmények alaposan átgondolták az eljárásokat, amelyek
szükségesek az iskolákban, hogy mindenkinek biztosíthassuk a biztonságát.

Biztosak abban, hogy ha az iskolák számára bevezetett szabályokat és rutint mindenki
lelkiismeretesen követi, mindannyian védettebbek leszünk a vírussal szemben.

Minden diákot és munkatársat arra kérünk, hogy emlékeztessék magukat ezekre a
szabályokra és rutinokra, melyeket be kell tartani mindannyiunk biztonsága érdekében. Az
iskolák emlékeztetni fogják ezekre a tanulókat, ennek a videónak a megfelelő változata és
egyéb eszközök használatával.
Elsősorban nagyon fontos, hogy mindenki, akinek Covid-19 tünetei vannak, mint láz,
köhögés, légszomj, légzési nehézség, vagy szaglás, ízlelés érzékelésének elvesztése, ne
menjen iskolába. Kérjük, hogy kövesse az HSE útmutatásait az elkülönülésre vonatkozóan,
és hívják fel az orvost. Biztosítsák, hogy a tanulók tisztában legyenek azzal, hogy ha nem
érzik jól magukat az iskolában, akkor azonnal kell szólniuk a tanáruknak.

A jó kézmosási és higiénés szokás fontos minden diák számára. Mindenképpen mondja el
gyermekének, hogy zsebkendőt kell használni amikor köhög vagy tüsszent, vagy pedig a
könyökhajlatba köhögjön vagy tüsszentsen.

A felső tagozatban, illetve az általános iskolai kornál idősebbeknek be kell tartania a fizikai
távolságtartást.

Az általános iskolában a fiatalabb gyerekeknek nem kell fizikai távolságot tartani, de az
osztálytermekben csoportokba szervezik őket.

Sokan lehetnek együtt, amikor a gyerekeket viszi el az iskolába, és elmegy értük az
iskolába. Kérjük, tartsák magukat a fizikai távolságtartáshoz, az iskola előírásainak
betartásával, hogy mikor hova kell menniük. Bár nehéz lehet ehhez tartani magukat,
nagyon fontos, hogy a szülők ne gyülekezzenek az iskola kapujában beszélgetni,
reggel és délután. A fizikai távolságtarás betartása, a maszk viselete és az, hogy
nem időznek az iskolában, segíteni fog abban, hogy nyitva tarthassuk gyermeke
iskoláját.

Minden iskolai dolgozónak, és az általános iskolai kornál idősebb diákoknak arcmaszkot kell
viselni.

Ösztönözze gyermekét arra, hogy gyalog, vagy kerékpárral menjen iskolába, ha az
biztonságosan megoldható.

A diákoknak kijelölt helyük lesz az iskolabuszokon, ahol ülniük kell, és az általános iskolai
korúnál idősebb diákoknak maszkot kell viselniük amikor várják az iskolabuszt, illetve utazás
közben is.

Az iskolák közvetlenül fognak kommunikálni a családokkal, hogy emlékeztessék őket a
hatályos eljárásokra. Beszéljék meg otthon azt, hogy mit várhatnak, amikor visszatérnek az
iskolába

A tanárok megértik, hogy a diákok tanulására hatással volt az elmúlt időszak, amikor
távoktatásban folyt a tanítás és tanulás - együtt fogunk működni a diákokkal, hogy ennek a
hatását megbeszéljük.

Ne feledjék, mindannyiunknak megvan a feladata annak biztosításában, hogy biztonságosan
járhassanak iskolába a gyerekeink. Fontos, hogy tartsák magukat a közegészségügyi
tanácsokhoz, hogy az iskolai környezet biztonságát garantálhassuk.

További információt itt találhat: gov.ie/backtoschool

