
Zasady i Uwagi Dotyczące Wysłania Dziecka do Szkoły

Sytuacja Działania, które powinien podjąć rodzic

Domownik ma objawy COVID-19 Studenci są zobowiązani do pozostania w domu przez 14 dni od
ostatniego kontaktu z chorym, chyba że lekarz przedstawi
alternatywną diagnozę lub otrzyma negatywny wynik testu PCR.

Domownik ma pozytywny wynik na COVID-19. Uczniowie muszą pozostać w domu przez 10-14 dni od
ostatniego kontaktu z chorym i natychmiast powiadomić szkołę.

Uczeń ma pozytywny wynik testu na COVID-19 za pomocą
dowolnego rodzaju testu (PCR, szybki, w domu itp.)

Uczniowie muszą pozostać w domu przez 10 dni i natychmiast
powiadomić szkołę.

Uczeń ma jeden z objawów wymienionych w codziennej
certyfikacji zdrowia.

Studenci muszą pozostać w domu przez 10 dni, chyba że
lekarz przedstawi inną diagnozę lub otrzyma negatywny wynik
testu PCR.

STUDENCI, KTÓRZY SĄ W KWARANTANNIE LUB IZOLOWANIU PRZEZ 10 LUB 14 DNI, MUSZĄ BYĆ PRZYPROWADZENI
DO BIURA SZKOLNEGO PRZEZ RODZICA PIERWSZEGO DNIA POWRÓT DO SZKOŁY.

Zobacz stronę 2, aby zapoznać się z sytuacjami bliskiego kontaktu

Sytuacja Działania, które powinien podjąć rodzic



Zasady i Uwagi Dotyczące Wysłania Dziecka do Szkoły
Uczeń lub pracownik jest w pełni zaszczepiony i zidentyfikowany
jako bliski kontakt z pozytywnym przypadkiem COVID-19.

Bliski kontakt nie musi podlegać kwarantannie, ale powinien
monitorować wszelkie oznaki/symptomy COVID-19.

Uczeń jest identyfikowany jako bliski kontakt z przypadkiem
COVID-19 w oparciu o ustawienie miejsc w klasie i nie jest w
pełni zaszczepiony.

W klasie, ponieważ wszystkie osoby są zamaskowane, bliskie
kontakty nie będą musiały być poddawane kwarantannie przez
10-14 dni.

Uczeń jest identyfikowany jako bliski kontakt z pozytywnym
przypadkiem ze względu na ustawienie miejsc w autobusie i nie
jest w pełni zaszczepiony.

Mimo że uczniowie muszą nosić maski w autobusie, każdy bliski
kontakt, który nie jest w pełni zaszczepiony, będzie musiał zostać
poddany kwarantannie przez 10-14 dni

Uczeń jest identyfikowany jako bliski kontakt z pozytywnym
przypadkiem ze względu na ustawienie miejsc siedzących
podczas jedzenia lunchu i nie jest w pełni zaszczepiony.

Uczniowie, którzy nie są w pełni zaszczepieni, muszą przejść
kwarantannę przez 10-14 dni

10-dniowa a 14-dniowa kwarantanna
Aby zakończyć kwarantannę po 10 dniach (Dzień 0 to ostatnia data bliskiego kontaktu), uczeń musi wykonać test PCR w dniu 8
lub 9, a wynik negatywny należy dostarczyć do szkolnego urzędu zdrowia w dniu powrotu ucznia . Jeśli rodzice zdecydują się nie
testować swojego dziecka, czas na kwarantannę wynosi 14 dni.

10-dniowa izolacja z powodu objawu COVID-19 na formularzu certyfikacji
Izolacja może zakończyć się, gdy uczeń otrzyma negatywny wynik testu PCR lub zostanie zauważony przez lekarza i zostanie
przedstawiona alternatywna diagnoza.

10-dniowa izolacja z powodu pozytywnego przypadku COVID-19
Nie ma możliwości wcześniejszego zakończenia tego okresu izolacji, niezależnie od objawów


