Dragi parinti,

Am fost anuntati ca indrumarile pe care autoritatea locala le-a convenit ieri cu
Departamentul de Educatie privind sprijinul acordat parintilor incepand de luni, au fost
inlocuite, iar aceasta scrisoare prezinta informatiile actuala.(Martie 20).
Cele mai recente sfaturi stiintifice cu privire la modul de limitare a raspandirii
Covidului-19 raman clare. Guvernul a solicitat respectarea acestor principii cheie:
1. Daca este posibil ca si copiii sa fie in siguranta la domiciliu, atunci ei ar trebui sa ramana
acasa.
2. Parintii nu trebuie sa se bazeze pentru ingrijirea copiilor pe cei „ carora li se recomanda
evitarea contactelor sociale”. Aceasta include bunicii, prietenii sau membrii familiei cu o
sanatate precara.
3. Parintii ar trebui, de asemenea, sa se asigure ca copiii nu interactioneaza social intr-un
mod in care pot continua la raspandirea virusului. Ei trebuie sa respecte aceleasi principii de
distantare sociala ca si adultii.
Guvernul a solicitat ca toate scolile sa ofere ingrijiri optionale pentru un numar limitat de
copii. Acestea sunt:
1.Copiii vulnerabili , de ex: cei care sunt:
•
•
•
•
•

Primesc ingrijire sociala
Copiii din plasament
Tinerii ingrijitori
Copiii cu dizabilitati
Sau cei incadrati in planul de educatie, sanatate si ingrijire

2. Copiii ai caror parinti sunt in stare critica si ii afecteaza Covid-19 si nu pot fi ingrijiti in
siguranta acasa.
Toti ceilalti copii vor trebui sa ramana acasa, de aceea va rugam sa nu trimiteti copiii la
scoala incepand de luni.
De asemenea, Guvernul a publicat o lista de actualizare a muncitorilor cheie, care se afla
atasata acestei scrisori. Ghidul a fost , de asemenea, revizuit pentru a evidentia ca acest
sprijin este oferit copiilor cu cel putin un parinte sau ingrijitor care sunt identificati drept
„muncitori cheie” de catre Guvern.
Va rugam sa completati formularul atasat si returnati-l la biroul scolii daca va incadrati in
categoria de muncitori cheie/critici. Nu va fi oferit nici o ingrijire pentru copiii fara
completarea acestui formular.
As vrea sa repet mesajul cheie despre planurile de inchidere. Fiecare copil care poate fi
ingrijit in siguranta acasa ar trebui sa ramana acasa. Intelegem ca familiile sunt ingrijorate

din cauza serviciului, dar acestea sunt vremuri dificile si trebuie sa luam niste decizii grele si
sa facem sacrificii . Cu toate astea , cu provocarea cu care ne confruntam cu propiul
personal si cu politica nationala de distantare sociala, dorim sa reducem la minimum orice
risc, iar numarul studentilor care participa la scoala sa fie in circumstante absolut necesare
si esentiale.
Aceasta situatie este in continua schimbare, iar lucrurile se pot schimba oricand. Vom
continua sa va tinem informati pe cat posibil.
Doresc sa multumesc intregului personal , voluntarilor si guvernantilor care au ajutat
in ultimele zile sa mentina scoala deschisa si care vor continua sa faca acest lucru in lunile
urmatoare . As dori, de asemenea , sa va multumesc pentru sustinerea si intelegerea dvs.
continua in aceasta perioada.

Va dorim toate cele bune!

Definitia muncitorilor cheie:
Personalul medical si ingrijitori sociali
Acesta include (dar nu este limitat la): doctori, asistenti, moase, paramedici, asistenti sociali,
ingrijitori si alti lucratori in domeniul sanatatii , include si voluntari , personalul specializat in
acordarea si sustinerea activitatii medicale si ingrijire cum ar fi: distribuitori de
medicamente sau echipamente medicale si de protectie.

Educatie si ingrijire copii
Acesta include: personalul de invatamant , assistenti de personal de invatamant, personalul
de ajutor educativ, asistenti sociali si personalul din domeniul educativ care trebuie sa
ramana activi pe durata crizei provocate de coronavirus.
Guvernul local si national
Acesta include administratori esentiali in livrarea informatiilor legate de Covid- 19 sau
prestarea unor servicii, ca plata ajutoarelor de stat, inclusiv si agentiile guvernamentale .
Serviciul public cheie/critic
Acesta include cele esentiale pentru functionarea sistemului de justitie, personalul religios,
organizatiile de caritate si lucratorii care presteaza servicii cheie de prim rang. Trebuie sa fie
inclusi cei responsabili de gestionarea persoanelor decedate , precum si jurnalistii si
posturile de televiziune care furnizeaza servicii publice de difuzare.

Mancare si alte bunuri necesare
Acesta include: cei implicati in vanzarea ,livrarea , procesarea produselor alimentare
precum si a altori bunuri necesare ex, furnizorii materialelor esentiale /cheie( de ex.
Medicamente, produse igienice si veterinare)
Siguranta publica si securitatea nationala
Acesta include: politia si personalul de sprijin, Ministerul civiliilor de aparare, al
contractantului si al personalului fortelor armate( cei critici pentru furnizarea de produse
cheie de aparare si securitate nationala si esentiali pentru raspunsul la pandemia Covid-19),
angajatii serviciilor de pompieri si salvare (inclusiv personalul de sprijin) , personalul
agentiilor de criminalistica , cei care mentin securitatatea la frontiera, personalul de
inchisoare si probatiune si alte roluri de securitate nationala, inclusiv cei de peste hotare.
Transport
Acesta include: cei care vor pastra transporturile in aer, apa, rutiere si feroviare active in
timpul crizei provocate de Covid-19, inclusiv cei care lucreaza in transport asigurand
aprovizionarea.
Utilitati si servicii de comunicare
Acesta include personalul necesar pentru furnizarea de servicii financiare esentiale (inclusiv ,
dar fara a se limita la personalul din banci, societati financiare)sectorul petrolului, gazului,
electricitatii si apei(inclusiv canalizarea) , personalul IT si de prelucrarea datelor si
informatiilor pe parcursul crizei provocate de Covid-19, precum si personalului cheie care
lucreaza in domeniul nuclear, chimicale, telecomunicatii (inclusiv,dar nu se limita doar,
operatori de retea , ingineri de teren, personal de call center, si personalul de servicii de
urgenta 999 si 111 ), servicii postale si de curierat, furnizori de plati si sectoarele de
eliminarea deseurilor.

Numele parintilor:
Numele copilului:
Clasa:
Sunt un muncitor „cheie” in urmatorul serviciu ( va rugam sa bifati dupa caz)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Personalul NHS
Profesori si personalul de sprijin
Politisti si ofiteri de sprijin comunitari
Personalul de politie civila de prim rang
Ofiterii si personalul penitenciar
Ofiteri de probatiune si ofiteri de stagiu
Ofiterii LA si asistenti sociali LA/NHS
Personal uniform in serviciile de salvare si incendiu
Personalul fortelor armate si o parte din personalul civil MOD ( adica
personalul clinical, politia MOD, pompierii in uniforma si aparare) si
personalul trecut in rezerva
Personalul de trafic al agentiilor rutiere
Ofiteri / practicieni din domeniul sanatatii mediului
Ingrijitori
Soferi de aliment/ supermarketuri si alti lucrator

Lucrez cu norma intreaga/ lucrez cu jumatate de norma
In ce zi lucrati?
Aveti acasa in ingrijire o alta persoana minora sau o alta persoana
vulnerabila ?
Da/ Nu
Daca da, puteti aranja ingrijirea lor, fara sa apelati la bunici sau alte persoane
vulnerabile?
Da /Nu
Confirm ca indeplinesc criteriile si ca am nevoie de un loc pentru ingrijirea
copilului
Mai jos gasiti linkul catre indrumarile oficiale ale guvernului:
https://www.gov.uk/government/publications/closure-of-educational-settings-information-forparents-and-carers/closure-of-educational-settings-information-for-parents-and-carers

