Mieli tėveliai,
mums buvo pranešta, kad vakar vietinė valdžia suderino su švietimo departamentu ir pakeitė
rekomendacijas tėvams dėl jų vaikų ugdymo nuo pirmadienio ir šis laiškas apibūdina dabartinę poziciją
(kovo 20 d. ryte).
Naujausi moksliniai patarimai, kaip labiau apriboti COVID-19 plitimą, lieka aiškūs. Vyriausybė
prašo, kad būtų laikomasi šių pagrindinių principų:
1. Jei yra įmanoma, kad vaikai saugiai būtų namuose, tada jie turėtų likti juose.
2. Tėvai neturėtų kreiptis dėl vaikų priežiūros į tuos, kurie priskiriami griežtai socialinei atsiribojimo
kategorijai. Tai apima senelius, draugus ar šeimos narius, kuriems taikomas toks apibūdinimas.
3. Tėvai taip pat turėtų padaryti viską, ką gali, kad vaikai socialiai nesąveikautų taip, kad virusas
galėtų plisti toliau. Jie turėtų laikytis tų pačių socialinio atsiribojimo principų, kaip ir suaugusieji.
Vyriausybė prašo, kad visos mokyklos teiktų neprivalomą globą ribotam vaikų skaičiui.
• Priskiriami pažeidžiamų kategorijai yra:
o vaikai, kuriems teikiama socialinė globa
o globojami vaikai, kitaip vadinami priklausančiais „Looked After Children“ programai (LAC)
o jauni globėjai
o vaikai su negalia
o vaikai, kuriems yra sudarytas švietimo, sveikatos ir priežiūros planas (EHCP)
• Vaikai, kurių tėvai kritiškai reaguoja ir vertina „Covid-19“ ir kuriais negalima saugiai rūpintis
namuose.
Visi kiti vaikai turi likti namuose, todėl prašome nuo pirmadienio neleisti savo vaiko į mokyklą.
Vyriausybė taip pat paskelbė atnaujintą pagrindinių darbuotojų sąrašą, kuris pridedamas prie šio
laiško. Taip pat patikslintos gairės, siekiant pabrėžti, kad ši parama teikiama vaikams, turintiems
bent vieną iš tėvų ar globėjų, kuriuos vyriausybė laiko „kritiniais darbuotojais“.
Prašome užpildyti pridedamą pro-formą ir grąžinti ją į mokyklos ofisą, jei patenkate į
„pagrindinio/kritinio darbuotojo“ kategoriją. Neužpildžius šios formos, jokia vaiko priežiūra nebus
teikiama.
Noriu pakartoti pagrindinę žinią apie uždarymo planus: kiekvienas vaikas, kurį galima saugiai
prižiūrėti namuose, turėtų likti juose. Mes visiškai suprantame, kad šeimos nerimauja dėl galimybės
dirbti, tačiau tai neeilinis laikotarpis ir mes visi turime priimti labai sunkius sprendimus ir pasiaukoti.
Tačiau, atsižvelgiant į iššūkius, su kuriais susiduriame su savo darbuotojais ir į nacionalinę socialinio
atsiribojimo politiką, mes norime sumažinti bet kokią riziką, tad lankančių ugdymo įstaigą moksleivių
skaičius turėtų atitikti aplinkybes, kai tai yra būtina.
Tai taikoma, atsižvelgiant į nuolat besikeičiančią padėtį, kuri, tikėtina, ateityje gali ir vėl pasikeisti.
Mes ir toliau jus informuosime apie atnaujinimus, kai tik atsiras toks poreikis.

Aš noriu padėkoti visiems mūsų mokyklos darbuotojams, savanoriams ir vadovams, kurie šiomis
dienomis padėjo išlaikyti mokyklą atidarytą ir kurie tęs darbą ateinančiais mėnesiais. Aš taip pat
norėčiau padėkoti Jums už Jūsų paramą ir supratingumą šiuo laikotarpiu.
Geriausi linkėjimai!
Pagrindinių darbuotojų apibrėžimas:
Sveikata ir socialinė priežiūra
Tai apima (bet neapsiriboja) šiuos: gydytojai, slaugytojai, akušerės, paramedikai, socialiniai
darbuotojai, slaugos darbuotojai ir kiti sveikatos ir socialinės priežiūros darbuotojai, įskaitant:
savanorius, pagalbos ir darbuotojai specialistus, reikalingus palaikyti JK sveikatos ir socialinės globos
sektoriaus darbui, tuos, kurie dirba sveikatos ir socialinės priežiūros tiekimo grandinėje, įskaitant
vaistų ir medicininių/asmeninių apsaugos priemonių gamintojus ir platintojus.
Švietimas ir vaikų priežiūra
Tai apima: vaikų darželių ir mokymo personalą, mokymo asistentus, pagalbinius darbuotojus,
socialinius darbuotojus ir švietimo srities specialistus, kurie turi išlikti aktyvūs reaguodami į COVID19, kad įgyvendintų šį siekį.
Pagrindinės viešosios paslaugos
Tai apima tuos darbuotojus, kurie yra būtini teisingumo sistemos veikimui, religinių organizacijų
darbuotojus, labdaros organizacijų darbuotojus ir tuos, kurie teikia pagrindines pirmo būtinumo
paslaugas. Taip pat įtraukiami asmenys, atsakingi už laidojimą, ir žurnalistai bei transliuotojai,
teikiantys visuomeninį transliavimą.
Vietos ir nacionalinė valdžia
Tai apima tik tas administracines profesijas, kurios yra būtinos norint veiksmingai reaguoti į COVID19, arba teikti svarbiausias viešąsias paslaugas, tokias, kaip išmokų mokėjimas, įskaitant
vyriausybines agentūras ir šališkas įmones.
Maistas ir kitos reikalingos prekės
Tai apima tuos, kurie užsiima maisto gamyba, perdirbimu, platinimu, pardavimu ir tiekimu, taip pat
tuos, kurie būtini tiekiant kitas svarbiausias prekes (pavyzdžiui, higienos priemones ir veterinarinius
vaistus).
Visuomenės saugumas ir nacionalinis saugumas
Tai apima policijos ir pagalbinius darbuotojus, gynybos ministerijos civilius, rangovų ir ginkluotųjų
pajėgų personalą (tuos, kurie yra kritiškai svarbūs gynybos ir nacionalinio saugumo palaikymui ir
kurie yra būtini, reaguojant į COVID-19 pandemiją), priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos darbuotojus
(įskaitant pagalbinius darbuotojus), nacionalinės nusikalstamumo agentūros darbuotojus, sienos
saugumą užtikrinančius darbuotojus, kalėjimų ir probacijos darbuotojus bei kitus nacionalinio
saugumo palaikymo darbuotojus, įskaitant esančius užsienyje.
Transportas
Tai apima tuos, kurie palaiko oro, vandens, kelių ir geležinkelių keleivių ir krovinių transporto rūšių
veiklą, reaguojant į COVID-19, įskaitant tuos, kurie dirba transporto sistemose, kurios įtrauktos į
tiekimo grandines.

Komunalinės paslaugos, ryšių ir finansinės paslaugos
Tai apima darbuotojus, reikalingus būtinoms finansinėms paslaugoms teikti (įskaitant bankų,
statybinių bendrijų ir finansų rinkos infrastruktūros darbuotojus, bet tuo neapsiribojant), dirbančius
naftos, dujų, elektros ir vandens sektoriuose (įskaitant kanalizaciją), informacinių technologijų ir
duomenų infrastruktūros sektoriuje bei pradinėje pramonėje, reikalingoje tęsiant reagavimą į
COVID-19, taip pat pagrindinius darbuotojus, dirbančius civilinėje branduolinėje, chemikalų bei
telekomunikacijų srityse (įskaitant, bet neapsiribojant tinklų veiklos, lauko inžinerijos, skambučių
centrų darbuotojus, IT ir duomenų infrastruktūros, 999 ir 111 kritinių paslaugų teikėjus), pašto
paslaugų ir pristatymo, mokėjimų atlikimų ir atliekų šalinimo sektorių.

Aš esu šio sektoriaus pagrindinis darbuotojas (prašome pažymėti tinkamą/us):
Pažymėti
√
Sveikatos ir socialinė priežiūra
Mokytojai ir pagalbiniai mokyklų darbuotojai
Švietimas ir vaikų priežiūra
Pagrindinės viešosios paslaugos
Vietinė ir nacionalinė valdžia
Maistas ir kitos reikalingos prekės
Visuomenės saugumas ir nacionalinė apsauga

Transportas
Komunalinės paslaugos, ryšių ir finansinės paslaugos
Dirbu pilnu etatu (full-time)/puse etato (part-time):
Kuriomis dienomis dirbate?
Ar Jūsų namuose yra jaunų, pažeidžiamų vaikų/jaunų
žmonių, kurių globėju esate paskirtas? T/N
Jei taip, ar yra galimas alternatyvus pagalbos
suderinimas, į kurį nebūtų įtraukiami seneliai ar kiti
pažeidžiami asmenys? T/N
AŠ PATVIRTINU, KAD ATITINKU KRITERIJUS,
REIKALINGUS TAM, KAD MANO VAIKUI BŪTŲ
SUTEIKTA VIETA UGDYMO ĮSTAIGOJE
Vaiko vardas, pavardė:
Klasė/auklėtojo grupė:

Čia yra nuoroda į oficialius vyriausybės nurodymus:
https://www.gov.uk/government/publications/closure-of-educational-settingsinformation-for-parents-and-carers/closure-of-educational-settings-information-forparents-and-carers

