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Dragă Părinte/Îngrijitor
Știți că Luni, 4 Ianuarie, Primul Ministru a anunțat o Carantină Națională pentru reducerea
răspândirii virusului COVID-19, care acum este în vigoare. Detalii complete despre
restricțiile carantinei pot fi găsite pe website-ul www.gov.uk/guidance/national-lockdownstay-at-home
Această decizie nu sugerează că școlile și colegiile nu mai sunt locuri sigure pentru tineri.
În schimb, limitarea frecvenței școlare se referă la reducerea numărului de contacte pe
care copiii și adulții îl au cu persoanele din alte locuințe, ca parte critică a răspunsului
pentru a reduce transmiterea virusului COVID-19.
În noile restricții școlile, școlile speciale, alte alternative și colegiile vor rămâne deschise
doar pentru copiii lucrătorilor critici și copiii și tinerii vulnerabili să participe la clase în
persoană. Toți ceilalți elevi și studenți vor primi educație de la distanță până cel puțin la
jumătatea lunii Februarie și trebuie să rămână acasă, in conformitate cu îndrumările
naționale, mai multe detalii sunt prezentate mai jos.
Înțelegem că acestea nu sunt vești bune pentru mulți părinți și îngrijitori, dar acest lucru
este esențial dacă dorim să reducem cu succes transmiterea virusului și să protejăm NHSul. În Bedford Borough există o presiune tot mai mare asupra spitalelor și sistemului extins
de sănătate și a colegilor noștri din domeniul Sănătăți și Îngrijirii Sociale care lucrează nonstop pentru a asigura viabilitatea serviciilor noastre de sănătate.
Copiii lucrătorilor critici
Toate școlile vor rămâne deschise pentru copiii lucrătorilor care sunt critici pentru lupta
împotriva virusului COVID19 și tranziției UE și care nu pot sta acasă. Este necesar să utilizați
această ofertă de asistență DOAR dacă nu există alternative de îngrijire pentru copilul(iii)
dumneavoastră.
În această săptămână am observat o creștere accentuată a numărului de părinți și
îngrijitori care indică faptul că se află în categoriile de mai sus și acest lucru pune
presiune asupra școlilor pentru a rămâne deschise cu prezență mare de elevi și
împiedică eforturile de reducere a transmiterii virusului COVID-19.
Dacă sunteți un lucrător critic și copilul (iii) dvs. poate rămâne acasă în loc să meargă la
școală, în unele dau toate zilele, ar trebui să facă acest lucru. Vă rugăm să folosiți
opțiunea ofertei de a trimite copilul(iii) la școală doar dacă este crucial pentru dvs. să vă
îndepliniți rolul critic și nu vă puteți sprijini copilul(iii) acasă.
Ca parte a răspunsului de reducere a transmiterii virusului COVID-19 în aceste momente
dificile, prin urmare, vă vom solicita ca, dacă există un adult alternativ, cum ar fi partenerul
sau al doilea părinte care nu este un lucrător critic și poate lucra de acasă sau care are
posibilitatea să-și ia concediu de la locul de muncă non-critic conform instrucțiunilor
Guvernului, să facă acest lucru deoarece această opțiune este preferată și este
considerată o alternativă mai adecvată.
Vicky Head, Director de Sănătate Publică
Adresă: Borough Hall, Cauldwell Street, Bedford MK42 9AP
Tel. (01234) 267422 Minicom (01234) 221827 Website: www.bedford.gov.uk

Lista lucrătorilor critici poate fi găsită aici:
www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-maintaining-educationalprovision/guidance-for-schools-colleges-and-local-authorities-on-maintainingeducational-provision
Copiii și tinerii vulnerabili – inclusiv cei cu Planuri de Educație, Sănătate și
Îngrijire sau Asistenții Sociali
Dacă copilul dvs. are un Plan de Educație, Sănătate și Îngrijire (EHC) și/sau un asistent
social alocat sau profesionist principal, ei pot frecventa școala sau colegiul. Dacă decideți
să țineți copilul (iii) acasă și aveți nevoie de suport adițional, vă rugăm să contactați școala
și ei vor lucra cu Consiliul Local pentru a vă sprijini.
Definiția Departamentului pentru Educație a copiilor vulnerabili sau tinerii care pot merge la școală
sau colegiu poate fi găsită aici:
www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-maintaining-educationalprovision/guidance-for-schools-colleges-and-local-authorities-on-maintaining-educationalprovision
Sfaturile Guvernamentale pentru lăsarea copiilor nesupravegheați
Nu există o lege care să specifice momentul când vă puteți lăsa copilul singur, dar este o
infracțiune să vă lăsați copiii singuri dacă acest lucru îl pune în pericol. În calitate de
părinți, ar trebui să vă folosiți judecata pentru a evalua cât de matur este copilul dvs.
înainte de a decide să-l lăsați singur acasă. Dacă nu sunteți sigur, Serviciul Societatea
Națională pentru Prevenția Cruzimii asupra Copiilor (NSPCC) recomandă că copiii sub
vârsta de 12 ani sunt rareori destul de maturi pentru a fi lăsați singuri acasă pentru o
perioadă lungă de timp, copiii sub 16 ani nu ar trebui lăsați singuri acasă peste noapte, iar
bebelușii, copiii mici și foarte mici nu ar trebui lăsați niciodată singuri.
Vă mulțumim pentru sprijinul dvs. continuu.
Cu sinceritate

Vicky Head
Director de Sănătate Publică

Martin Purbrick
Director Interimar al Serviciului pentru Copii
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