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Drodzy rodzice i opiekunowie, 

 

Poniedziałek 8 lutego 2021 r., będzie nowym kamieniem milowym dla każdego z nas, a szczególnie 

dla Twojego dziecka (dzieci). W końcu po ponad sześciu tygodniach lock-down, dzieci  mogą wrócić 

do klas. Wreszcie odzyskają miejsce na rozmowę z przyjaciółmi i koleżankami, mogą się znowu 

razem uczyć i śmiać!  

 

Od prawie roku szkoły przechodzą z Tobą i Twoim dzieckiem (dziećmi) z edukacji fizycznej na 

edukację online iz powrotem. Nasze szkoły robią wszystko, co w ich mocy, aby pozostać z Tobą w 

jak najlepszym kontakcie, zarówno offline, jak i online . Jako zarząd Aves cieszymy się, że drzwi 

szkoły mogą zostać ponownie otwarte. W każdym razie mamy zaufanie do decyzji rządu i RIVM. Jak 

zawsze postępujemy zgodnie z ich radami i protokołami. 

 

W tym liście przedstawimy Ci najważniejsze zmiany i wydarzenia, które przyniesie ponowne 

otwarcie szkół. Być może już przeczytałeś to w mediach. Dyrektor szkoły Twojego dziecka (dzieci) 

poinformuje Cię o wdrożeniu środków w Twojej szkole. 
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Infekcje w szkole/klasy czesciej wysylane do domow. 

Jednym z rygorystycznych środków związanych z ponownym otwarciem jest szybsze przejście na 

kwarantannę dla całej grupy uczniów w przypadku infekcji. Jeśli jeden z uczniów w grupie zostanie 

zarażony, cała grupa (w tym nauczyciel) zostanie poddana kwarantannie. Testowanie może nastąpić 

po pięciu dniach. Jeśli wynik jest negatywny (brak corony), uczniowie mogą wrócić do szkoły. Inną 

opcją jest poddanie kwarantannie przez 10 dni. Wtedy test nie jest konieczny. W takiej sytuacji 

Twoje dziecko (dzieci) otrzyma kształcenie na odległość. 

Możliwe jest również, że w nadchodzącym okresie szkoły będą musiały wysłać klasę do domu z 

powodów innych niż kwarantanna. Wielu naszych nauczycieli należy do grupy ryzyka, nacisk na 

nauczycieli zastępczy jest większy niż zwykle. Czasami może to skutkować niewystarczającą liczbą 

nauczycieli. Rozumiemy, że może to znacząco zmienić twoją własną sytuację, ponieważ możesz 

otrzymać wiadomość ze szkoły, że twoje dziecko (dzieci) następnego dnia musi pozostać w domu. W 

takim przypadku należy samemu zorganizować krótkoterminową opiekę nad dzieckiem. 

Opieka “awaryjna” w szkole 

Nie ma już opieki w nagłych wypadkach w szkole, nawet jeśli grupa musi zostać poddana 

kwarantannie. 

  

Ograniczony  kontakt i przemieszczanie 

Po ponownym otwarciu szkół klasy pozostają oddzielone od siebie w ciągu dnia. Dzieje się tak 

również podczas przerw. W ten sposób kształtujemy kohortację. 

W ten sposób wzajemny kontakt pozostaje ograniczony. W czasie zajęć szkolnych może to mieć 

konsekwencje dla: 

- godziny rozpoczęcia i zakończenia lekcji i przerw (ograniczenie przemieszczania sie) 

- przemieszczanie w szkole i wokół niej 

- i ewentualnie skład grup. 

 

Testy i szczepienia 

Wśród rodzicow pojawiają się pytania dotyczące badań i szczepień dzieci. Możemy to jasno 

powiedzieć: jako rodzic/opiekun jesteś sam odpowiedzialny za podjęcie decyzji dotyczących badań i 

szczepień dziecka (dzieci). 
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Objawy, odległość i higiena 

Szereg zasad, które już przed lock-down stosowane byly w szkole, nadal obowiązuje. Wspominamy 

o nich ponownie:  

• Pozostań w domu z objawami corona-virus 

Dotyczy to wszystkich w szkole. Jeśli Twój syn lub córka ma tylko katar i nie ma dalszych 

dolegliwości związanych z corona, może chodzić do szkoły jak zwykle. 

• Odległość 1,5 metra 

Nauczyciele i personel pomocniczy musza utrzymywac odległość 1,5 metra od siebie. 

Nauczyciel nie musi trzymać się z daleka od uczniów, podobnie jak sami uczniowie. 

• Wszystkie znane środki higieny i wentylacji pozostają ważne! 

Kichanie w łokieć i umycie rąk. Pozostają ważne. 

• Tylko edukacja w szkole 

Po szkole wszyscy uczniowie natychmiast wracają do domu. 

• Maska na usta i nos jest opcją dla uczniów w grupach 7 i 8. 

Noszenie maski jest pożądane, gdy uczniowie poruszają się po szkole i nie mogą trzymać się 

z dala od innych grup. Maskę można zdjąć, gdy uczniowie są na miejscu. 

 

 

Nadchodzący okres niewątpliwie będzie wymagał pewnej elastyczności od Ciebie, Twojego dziecka 

(dzieci) i szkół. Każda szkoła robi wszystko, co w jej mocy, aby jak najlepiej wznowić ten nowy etap. 

 

W imieniu zarządu Aves życzymy Twojemu dziecku / dzieciom nowego i bezpiecznego startu w 

szkole! 

 

Z poważaniem, 

 

 

 

 

Kristiaan Strijker, 

Prezes Zarządu 
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