Padomi vecākiem pirms skolu atsākšanās

Scenārijs

Ikvienam ir atšķirīgas sajūtas par atgriešanos skolā Daži vecāki un bērni var justies laimīgi,
citi var justies nedaudz noraizējušies. Tas nekas! Mierīga un pozitīva pieeja ietekmēs un
palīdzēs jūsu bērnam pielāgoties un iedzīvoties skolā. Atgādiniet bērnam, ka ir labi dalīties
savās domās un sajūtās ar citiem!

Atgādiniet bērnam, ka vienmēr kāds var palīdzēt, ja viņš par kaut ko ir uztraucies!

Ir arī svarīgi bērnam atgādināt par pozitīvajām lietām, kas saistītas ar atgriešanos skolā,
piemēram, atkalredzēšanos ar draugiem, ikdienas paradumiem un atgriešanos pie skolas
aktivitātēm.

Veselīgu paradumu ieviešana palīdzēs jūsu bērnam pielāgoties un atgriezties skolā.
Mudiniet viņu ievērot veselīgu uzturu, vingrot, sazināties ar draugiem un kārtīgi izgulēties.

Ir paveikts liels darbs, lai mūsu skolas darbotos droši un ilgtspējīgi.

Mēs esam pieredzējuši milzīgu progresu cīņā pret Covid-19. Tik liela daļa sabiedrisko
iestāžu nu ir atvērušās, ka daudzas lietas, kuras mums visiem patīk darīt, vai uz kurām
paļaujamies, ir atkal iespējamas.

Sabiedrības veselības aizsardzības iestādes ir rūpīgi apsvērušas pasākumus, kas jāveic
skolās, lai visi būtu drošībā.

Tās ir pārliecinātas, ka tad, ja visi rūpīgi ievēro skolas noteikumus un kārtību, mēs visi esam
labāk aizsargāti pret vīrusu.

Katram skolēnam un darbiniekam tagad tiek lūgts atgādināt par šiem noteikumiem un
kārtību, kas jāievēro, lai visi būtu drošībā. Skolas par to atgādinās skolēniem, izmantojot šī
videoklipa vecumam atbilstošās versijas un citus veidus.
Pirmkārt un galvenokārt, ir ļoti svarīgi, lai ikviens, kuram ir Covid-19 simptomi, tostarp
drudzis, klepus, elpas trūkums vai apgrūtināta elpošana, vai ožas vai garšas sajūtas zudums
vai izmaiņas, neapmeklētu skolu! Lūdzu, ievērojiet HSE norādījumus par pašizolāciju un
zvaniet savam ģimenes ārstam! Pārliecinieties, ka skolēni zina, ka, ja skolā viņi jūtas slikti,
viņiem par to nekavējoties jāpasaka skolotājam!

Kārtīgi roku mazgāšanas un higiēnas ieradumi būs jāievēro visiem skolēniem!
Pārliecinieties, ka jūsu bērns zina, ka, klepojot vai šķaudot, ir jāizmanto salvete, vai - jāklepo,
jāšķauda saliektā elkonī!

Vecākajos pamatskolas un pēcpamatskolas līmeņos visiem ir jāievēro fiziskās
distancēšanās kārtība!

Pamatskolā jaunākajiem bērniem nav jāievēro fiziskā distancēšanās, bet viņi klasē tiks
sasēdināti atsevišķi

Bērnu izņemšana no skolas un aizvešana uz skolu ir rosīgs laiks. Lūdzu, nodrošiniet
fizisko distancēšanos, ievērojot skolas norādījumus par to, kad un kur doties! Lai gan
tas var būt grūti, ir svarīgi, lai vecāki nedrūzmētos pie skolas vārtiem, lai pļāpātu
viens ar otru pirms un pēc mācību stundām. Fiziskā distancēšanās, maskas
valkāšana un lieka neuzkavēšanās skolā palīdzēs saglabāt jūsu bērna skolu atvērtu.

Visu skolu darbiniekiem un pēcpamatskolas skolēniem ir jāvalkā sejas aizsargmaskas!

Mudiniet savu bērnu uz skolu iet ar kājām vai braukt ar velosipēdu, ja tas ir iespējams un ir
droši.

Skolēniem skolas transportā būs noteikta vieta, kurā viņiem ir jāsēž, un pēcpamatskolas
skolēniem, gaidot un atrodoties autobusā, ir jāvalkā sejas aizsargmaskas.

Skolas sazināsies tieši ar ģimenēm, lai atgādinātu par spēkā esošo kārtību. Mājās esot,
kopīgi runājiet par to, ko sagaidīt, atgriežoties skolā.

Skolotāji saprot, ka skolēnu sekmes, iespējams, ir ietekmējis laiks, kad bija jāmācās attālināti,
un strādās kopā ar skolēniem, lai novērstu jebkādu tā ietekmi.

Atcerieties, ka mums visiem ir sava loma, lai bērni varētu droši apmeklēt skolu! Ir svarīgi
ievērot sabiedrības veselības ieteikumus, lai mūsu skolas vide būtu droša!

Plašāku informāciju skatiet vietnē gov.ie/backtoschool

