Vážený rodič,
Dostali sme upozornenie, že sa od pondelka zrušilo usmernenie, ktoré miestny úrad včera
schválil s ministerstvom školstva v súvislosti s podporou rodičov, a tento list predstavuje
súčasnú pozíciu (20. Marca 2020).
Najnovšie vedecké odporúčania o tom, ako ďalej obmedziť šírenie COVID-19, sú stále jasné.
Vláda požiadala o dodržiavanie týchto zásad:
1. Ak je vôbec možné, aby boli deti doma v bezpečí, mali by byť doma.
2. Rodičia by sa nemali spoliehať na starostlivosť o deti, osobamy „, ktorým sa odporúča,
aby boli v prísnej sociálnej dištančnej kategórii“. Patria sem starí rodičia, priatelia
alebo členovia rodiny so základnými podmienkami.
3. Rodičia by mali tiež urobiť všetko, čo je v ich silách, aby deti nemiešali spoločensky .
Spôsobom, ktorý by mohol vírus ďalej šíriť. Mali by dodržiavať rovnaké zásady
sociálneho distancovania ako dospelí.
Vláda požiadala, aby všetky školy poskytovali voliteľnú starostlivosť obmedzenému počtu
detí. Sú to tieto:
•

Deti, ktoré sú zraniteľné:

o
o
o
o
o

Podporované sociálnou starostlivosťou
Deti v starostlivosti - známe ako Starostlivosť o deti (LAC)
Mladí opatrovatelia
Deti so zdravotným postihnutím
Alebo mať plán vzdelávania, zdravotnej starostlivosti a starostlivosti (EHCP)

•

Deti, ktorých rodičia sú kritickí voči reakcii Covid-19 a nemôžu sa o ne doma
bezpečne postarať.

Všetky ostatné deti budú musieť zostať doma, preto žiadame, aby ste svoje dieťa
neposielali do školy od pondelka 23.marec 2020.
Vláda uverejnila aj aktualizovaný zoznam kľúčových pracovníkov, ktorý je pripojený
k tomuto listu. Usmernenie sa tiež zrevidovalo, aby sa zdôraznilo, že táto podpora sa
týka detí s aspoň jedným rodičom alebo opatrovateľom, ktorých vláda označila za
„kritických pracovníkov“.
Vyplňte prosím priložený formulár a vráťte ho do školskej kancelárie, ak spadáte do
kategórie Key / Critical Worker- kriticky pracovnik. Bez vyplnenia tohto formulára
nebude poskytnutá žiadna starostlivosť o dieťa.
Chcem zopakovať kľúčové posolstvo o plánoch zatvorenia: Každé dieťa, o ktoré sa
môžete bezpečne starať doma, by malo zostat doma. Absolútne chápeme, že

rodiny sa obávajú, že nemôžu pracovať, ale toto sú mimoriadne časy a všetci musíme
robiť veľmi ťažké rozhodnutia a prinašat obete.
Pri výzvach, s ktorými sa stretávame s našimi vlastnými zamestnancami, a s
vnútroštátnou politikou sociálnejho distancovania sa, však chceme minimalizovať
akékoľvek riziká a počet študentov, ktorí navštevujú školz, by mal byť len za
okolností, keď je to nevyhnutné.
Toto je stále sa meniaca situácia a situácia sa môže v budúcnosti opäť zmeniť.
Budeme vás naďalej podľa potreby informovať.
Chcel by som sa poďakovať všetkým našim školským zamestnancom,
dobrovoľníkom a guvernérom, ktorí v posledných dňoch pomáhali udržiavať školu
otvorenú, a ktorí ju budú v nasledujúcich mesiacoch naďalej robiť. Chcel by som sa
vám tiež poďakovať za vašu trvalú podporu a porozumenie počas tohto obdobia.
S pozdravom,

Definícia “kľúčových pracovníkov”
Zdravotná a sociálna starostlivosť
Tutu skupinu tvoria (ale nielen); lekári, zdravotné sestry, pôrodné asistentky,
zdravotníci, sociálni pracovníci, opatrovatelia a ďalší frontový zdravotnícky a
sociálny personál vrátane; dobrovoľníci, podporný a špecializovaný personál potrebný
na udržanie odvetvia zdravotníctva a sociálnej starostlivosti vo Veľkej Británii, tí,
ktorí pracujú ako súčasť dodávateľského reťazca v oblasti zdravotnej a sociálnej
starostlivosti, vrátane výrobcov a distribútorov liekov a lekárskych / osobných
ochranných prostriedkov.
Vzdelávanie a starostlivosť o deti
Toto zahŕňa; školskí a učiteľskí pracovníci, asistenti učiteľa, pomocní pracovníci,
sociálni pracovníci a odborníci v oblasti odborného vzdelávania, ktorí musia zostať
aktívni počas situacie COVID-19, aby sa dosiahol potrebny prístup.
Kľúčové verejné služby
Toto zahŕňa; tie, ktoré sú nevyhnutné na fungovanie súdneho systému, náboženský
personál, charitatívne organizácie a pracovníci poskytujúci kľúčové frontové služby.
Zahrnú sa tí, ktorí sú zodpovední za správu zosnulého, novinári, a tí ktorí poskytujú
verejnoprávne vysielanie.
Miestna a národná vláda
Zahŕňa to len tie administratívne povolania, ktoré sú nevyhnutné na efektívne
vykonávanie v situácii COVID-19 alebo na poskytovanie základných verejných
služieb, ako je vyplácanie výhod, a to aj vo vládnych agentúrach a nezávislých
orgánoch.
Potraviny a iný potrebný tovar
Patria sem tí, ktorí sa zaoberajú výrobou, spracovaním, distribúciou, predajom a
dodávkou potravín, ako aj tovar nevyhnutný na poskytovanie iného kľúčového tovaru
(napríklad hygienických a veterinárnych liekov).
Verejná bezpečnosť a národná bezpečnosť
Patria sem policajní a pomocný personál, civilní pracovníci ministerstva obrany,
personál kontraktora a ozbrojených síl (tí, ktorí sú kritickí pri poskytovaní kľúčových
výstupov v oblasti obrany a národnej bezpečnosti a sú nevyhnutní pre reakciu na
pandémiu COVID-19), hasiči a záchranári (vrátane podporný personál), personál
Národnej agentúry pre kriminalitu, personál udržiavajúci hraničnú bezpečnosť,

väzenský a probačný personál a ďalšie úlohy národnej bezpečnosti vrátane
zámorských.
Doprava
Patria sem tí, ktorí budú udržiavať letecké, vodné, cestné a železničné spôsoby
osobnej a nákladnej dopravy v prevádzke počas situácie COVID-19, vrátane tých,
ktorí pracujú na dopravných systémoch, ktorými prechádzajú zásobovacie reťazce.

Verejné služby, komunikačné a finančné služby
Patria sem zamestnanci potrební na poskytovanie základných finančných služieb
(vrátane, ale nielen, pracovníkov v bankách, stavebných spoločnostiach a
infraštruktúre finančného trhu), ropný, plynárenský, elektrický a vodný sektor
(vrátane kanalizácie), informačné technológie a dátová infraštruktúra a dodávky
primárneho priemyslu, ktoré budú pokračovať počas situácie COVID-19, ako aj
kľúčoví pracovníci pracujúci v civilnom jadrovom priemysle, chemickom priemysle,
telekomunikáciách (vrátane, ale nielen) sieťových operácií, terénneho inžinierstva,
pracovníkov call centra, IT a dátovej infraštruktúry, 999 a 111 kritické služby),
poštové služby a doručovanie, poskytovatelia platieb a sektory likvidácie odpadu.

Zaškrtnite
√

Zdravotná a sociálna starostlivosť
Učitelia a pomocní zamestnanci (škola)
Vzdelávanie a starostlivosť o deti
Kľúčové verejné služby
Miestna a národná vláda
Potraviny a iný potrebný tovar
Verejná bezpečnosť a národná bezpečnosť
doprava
Verejné služby, komunikačné a finančné služby
Som kľúčovým pracovníkom v nasledujúcich službách (zaškrtnite, prosím, podľa
vhodnosti):
Som na plný úväzok / na čiastočný úväzok:
Ktoré dni pracujete?
Máte doma malé alebo zraniteľné deti / mladých ľudí, o
ktorých sa staráte? Y / N
Ak áno, ste schopní urobiť alternatívne opatrenia, ktoré
nezahŕňajú požadovanie podpory starými rodičmi alebo
inými zraniteľnými ľuďmi? Y / N
POTVRDZUJEM SA, ŽE SPLŇAJEM KRITÉRIÁ A ŽE
POTREBUJEM ŠKOLSKÉ MIESTO
Meno dieťaťa:
Trieda / skupina tútorov:

Tu je odkaz na oficiálne usmernenie vlády:
https://www.gov.uk/government/publications/closure-of-educational-settingsinformation-for-parents-and-carers/closure-of-educational-settings-information-forparents-and-carers

