Prezado pai,
Fomos notificados de que as orientações acordadas ontem pela Autoridade Local com
o Departamento de Educação sobre o apoio aos pais a partir de segunda-feira foram
substituídas e esta carta descreve a posição atual (20 de março).
Os conselhos científicos mais recentes sobre como limitar ainda mais a disseminação
do COVID-19 permanecem claros. O governo solicitou que estes princípios
fundamentais sejam seguidos:
1. Se for possível que as crianças estejam em casa com segurança, elas devem estar.
2. Os pais não devem confiar nos cuidados com as crianças 'que são aconselhados
a pertencer à categoria estrita de distanciamento social'. Isso inclui avós, amigos ou
familiares com condições subjacentes.
3. Os pais também devem fazer tudo o que puderem para garantir que as crianças
não se misturem socialmente de uma maneira que possa continuar a espalhar o vírus.
Eles devem observar os mesmos princípios de distanciamento social que os adultos.
O governo solicitou que todas as escolas prestassem atendimento opcional a um
número limitado de crianças. Esses são:
• Crianças vulneráveis, isto é, aquelas que são:
o Apoiado pela Assistência Social
o Crianças em Cuidado - conhecidas como Crianças Cuidadas (LAC)
o Jovens cuidadores
o Crianças Deficientes
o Ou ter um plano de educação, saúde e assistência (EHCP)
• Crianças cujos pais são críticos para a resposta do Covid-19 e não podem ser
tratados com segurança em casa.
Todas as outras crianças precisarão ficar em casa; portanto, pedimos que você não
envie seu filho para a escola a partir de segunda-feira.
O governo também publicou uma lista atualizada dos principais trabalhadores,
anexada a esta carta. As orientações também foram revisadas para delinear que esse
apoio é para crianças com pelo menos um dos pais ou responsáveis que são
identificados como "trabalhadores críticos" pelo governo.
Por favor, preencha a pró-forma anexada e retorne à secretaria da escola, caso se
enquadre na categoria Chave / Trabalhador Crítico. Nenhum cuidado infantil será
fornecido sem o preenchimento deste formulário.
Quero reiterar a mensagem-chave sobre os planos de fechamento: toda criança que
puder ser cuidada com segurança em casa deve ser. Entendemos absolutamente que
as famílias estão preocupadas em poder trabalhar, mas esses são tempos
extraordinários e todos estamos tendo que tomar algumas decisões e sacrifícios muito
difíceis. No entanto, com os desafios que enfrentamos com nossa própria equipe e
com a política nacional de distanciamento social, desejamos minimizar quaisquer

riscos e o número de alunos presentes deve ser apenas nas circunstâncias em que
isso for essencial.
Esta continua a ser uma situação em constante mudança e a posição pode muito bem
mudar novamente no futuro. Continuaremos atualizando você conforme a
necessidade.
Desejo agradecer a todos os funcionários, voluntários e governadores da escola que
ajudaram nos últimos dias a manter a escola aberta e que continuarão a fazê-lo nos
próximos meses. Gostaria também de agradecer por seu apoio e compreensão
contínuos durante esse período.
Muitas felicidades,

Definição de trabalhadores-chave

Saúde e assistência social
Isso inclui (mas não está limitado a); médicos, enfermeiros, parteiras, paramédicos,
assistentes sociais, assistentes sociais e outras equipes de saúde e assistência social
de primeira linha, incluindo; voluntários, a equipe de suporte e especialista necessária
para manter o setor de saúde e assistência social do Reino Unido, aqueles que
trabalham como parte da cadeia de suprimentos de saúde e assistência social,
incluindo produtores e distribuidores de medicamentos e equipamentos de proteção
médico / pessoal.
Educação e Cuidados infantil
Isso inclui; pessoal de enfermagem e de ensino, assistentes de ensino, pessoal de
apoio, assistentes sociais e os profissionais especializados em educação que devem
permanecer ativos durante a resposta do COVID-19 para oferecer essa abordagem.
Principais serviços públicos
Isso inclui; aqueles essenciais para o funcionamento do sistema de justiça,
funcionários religiosos, instituições de caridade e trabalhadores que prestam serviços
essenciais de linha de frente. Os responsáveis pela gestão do falecido e os jornalistas
e emissoras que prestam serviço público de radiodifusão devem ser incluídos.
Governo local e nacional
Isso inclui apenas as ocupações administrativas essenciais para a entrega efetiva da
resposta COVID-19 ou a prestação de serviços públicos essenciais, como o
pagamento de benefícios, inclusive em agências governamentais e órgãos do
governo.
Alimentos e outros bens necessários
Isso inclui aqueles envolvidos na produção, processamento, distribuição, venda e
entrega de alimentos, bem como aqueles essenciais para o fornecimento de outros
bens essenciais (por exemplo, medicamentos higiênicos e veterinários).

Segurança pública e segurança nacional
Isso inclui policiais e funcionários de apoio, civis do Ministério da Defesa, prestadores
de serviços e pessoal das forças armadas (aqueles críticos para o fornecimento de
produtos essenciais de defesa e segurança nacional e essenciais para a resposta à
pandemia do COVID-19), funcionários de serviços de incêndio e resgate (incluindo
pessoal da Agência Nacional de Crimes, aqueles que mantêm a segurança nas
fronteiras, o pessoal da prisão e liberdade condicional e outras funções de segurança
nacional, inclusive aquelas no exterior.
Transporte
Isso inclui aqueles que manterão os modos de transporte aéreo, aquático, rodoviário
e ferroviário de passageiros e de carga operando durante a resposta COVID-19,
incluindo aqueles que trabalham em sistemas de transporte pelos quais as cadeias
de suprimentos passam.
Serviços públicos, serviços de comunicação e financeiros
Isso inclui o pessoal necessário para a prestação de serviços financeiros essenciais
(incluindo, entre outros, trabalhadores de bancos, sociedades construtoras e
infraestrutura do mercado financeiro), setores de petróleo, gás, eletricidade e água
(incluindo esgoto), setor de tecnologia da informação e infraestrutura de dados e
indústria primária suprimentos para continuar durante a resposta COVID-19, bem
como funcionários-chave que trabalham na área civil nuclear, produtos químicos,
telecomunicações (incluindo, entre outros, operações de rede, engenharia de campo,
equipe de call center, infraestrutura de TI e dados, 999 e 111 serviços críticos),
serviços postais e entrega, fornecedores de pagamentos e setores de disposição de
resíduos.

Eu sou um trabalhador crítico de chaves no seguinte serviço (marque conforme apropriado)

Tick
√

Saúde e assistência social
Professores e assistentes de apoio na escola
Educação e cuidados infantil
Principais serviços públicos
Governo local e nacional
Alimentos e outros bens necessários
Segurança pública e segurança nacional
Transportes
Serviços públicos, serviços de comunicação e financeiros

Estou em período integral / meio período:
Quais os dias que trabalha?
Você tem filhos / jovens jovens ou vulneráveis em
casa para quem é cuidador? S / N
Se sim, você é capaz de fazer arranjos alternativos
que não envolvam pedir ajuda aos avós ou outras
pessoas vulneráveis? S / N
CONFIRMO QUE CONHEÇO OS CRITÉRIOS E QUE
PRECISO DE UM LUGAR INFANTIL COM BASE NA
ESCOLA
Nome da criança:
Grupo de turma / tutor:
Aqui está o link para as orientações oficiais do governo:

https://www.gov.uk/government/publications/closure-of-educational-settingsinformation-for-parents-and-carers/closure-of-educational-settings-information-forparents-and-carers

