Korona – informacje dla rodziców na temat codziennych zajęć w
szkołach
W celu ograniczenia zakażeń wprowadziliśmy szereg środków ochronnych w szkołach. Na przykładzie
modelu świateł drogowych określono trzy poziomy środków ochronnych: zielony, żółty i czerwony.
Różne środki ochronne będą obowiązywać w szkołach przy poszczególnych poziomach zagrożeń
epidemiologicznych. To właśnie ogólna sytuacja epidemiologiczna w Norwegii decyduje o tym, jaki
poziom środków ochronnych szkoły mają stosować.

Chodzenie do szkoły jest bezpieczne dla dzieci
Będziemy nadal dbać o zapewnienie uczniom bezpiecznego i dobrego środowiska szkolnego. Wszyscy
pracownicy szkoły muszą dbać o to, aby dzieci czuły się dobrze w szkole. W nadchodzącym okresie
będziemy szczególnie skrupulatnie dbać o zapobieganie zakażeniom. Szczególnie ważne są
następujące środki ochronne:
•
•
•

Nikt nie może przychodzić do szkoły lub na świetlicę SFO mając objawy chorobowe.
Należy umyć ręce przed przyjściem do szkoły.
Dobra higiena rąk i utrzymywanie czystości są ważne w szkole.

Jak będą organizowane zajęcia w szkole?
Poziom zielony: Zajęcia w szkole będą przebiegać normalnie, ale uczniowie i nauczyciele muszą
unikać podawania sobie rąk i obejmowania się nawzajem.
Poziom żółty: Całe klasy mogą mieć wspólne zajęcia i wszyscy uczniowie otrzymają całodniową ofertę
nauczania w szkole podczas normalnych dni szkolnych. Podwórze szkolne może być podzielone na
sektory, aby oddzielić poszczególne klasy od siebie nawzajem. Uczniowie i nauczyciele muszą unikać
podawania rąk, obejmowania się nawzajem i zbierania się w dużych grupach.
Poziom czerwony: Uczniowie będą podzieleni na mniejsze grupy. Może być niezbędne ograniczenie
liczby uczniów przychodzących do szkoły. Możemy również poprosić uczniów o przychodzenie do
szkoły w różnym czasie. Musimy utrzymywać dobrą odległość od siebie nawzajem i uczniowie muszą
przebywać dużo na zewnątrz, również podczas zwykłych zajęć szkolnych.

Dojazdy do szkoły
Poziom żółty: Uczniowie, którzy muszą dojeżdżać do szkoły, mogą używać autobusu lub innego
środka transportu do i ze szkoły. Uczniowie muszą przestrzegać odległości od innych osób, ale nie
wymaga się, aby uczniowie utrzymywali dystans jednego metra od innych uczniów z tej samej klasy,
pomimo że wymóg ten obowiązuje innych podróżujących.
Poziom czerwony: Jeżeli uczniowie używają autobusu lub innego środka transportu, muszą oni
utrzymywać właściwą odległość od siebie nawzajem, zarówno podczas kiedy czekają na autobus, jak i
w autobusie. Uczniowie powinni rozważyć, czy istnieje możliwość dojeżdżania do szkoły innym
środkiem transportu.

Obowiązek nauki szkolnej dla wszystkich uczniów
Wszyscy uczniowie mają prawo do nauki szkolnej i szkoła musi zapewnić wszystkim uczniom dobrą
ofertę nauczania, niezależnie od tego, czy aktualny poziom środków ochronnych jest zielony, żółty,
czy czerwony.
Jeżeli mają Państwo pytania – prosimy skontaktować się z nami w szkole😊😊

