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Drodgi rodzicu/opiekunie, 

 

Jak zapewne wiesz, wytyczne rządu dotyczące koronawirusa zmieniły się z fazy 

„powstrzymywania” na fazę opóźniania rozprzestrzeniania się wirusa. Kontaktujemy się 

z Tobą, aby poinformować Cię, co robimy w świetle zaistnialej sytuacji  i naszych 

oczekiwan wzgledem was, by zapewnić bezpieczenstwo uczniom i pracownikom szkoly.  

Chcielibyśmy Cię poinformowac, że  podejmujemy wszelkie niezbędne kroki w celu 

ochrony naszej społeczności szkolnej zgodnie z wytycznymi rządu, Ministerstwa 

Zdrowia, Departamentu Edukacji oraz Rady Miasta Rochdale. Robimy to, odkąd 

wróciliśmy z feri zimowych.  

Jaka jest obecna sytuacja? 

• Szkoła pozostaje otwarta i bedzie dzialac normalnie zgodnie z odgornie otrzymanymi 

wytycznymi. 

• Uczniowie powinni uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, chyba że źle się poczują.  

Jeśli Twoje dziecko ma jeden z następujących objawów, powinno pozostać w domu 

przez 7 dni: 

- nowy, mimowolny, ciągły kaszel i / lub 

- wysoka temperatura 37,8º lub wyższa. 

 

• Jeśli dziecko źle się czuje, zgłoś to, jak zwykle, dzwoniąc pod numer 01706 631246 i 

zostawiając wiadomość. 

• Będziemy Cię na bieżąco informować o wszelkich zmianach . 

Co robimy, aby chronić i wspierać uczniów i personel? 

• Jeśli u uczenia wystapia jakiekolwiek powyzsze objawy podczas przebywania na 

terenie szkoły, nasz zespół pierwszej pomocy niezwlocznie skontaktuje się z Tobą i 

podejmie stosowne kroki w celu bezpecznego odeslania ucznia do domu. 

• Zapewniamy, ze szkola jest systematycznie czyszczona i dezynfekowana przez firme 

odpowiedzialna za utrzymanie porzadku w szkole. 

• W dniu dzisiejszym uczniowe zostali poinstruowani o zasadach utrzymywania higeny: 

miedzy innymi systematycznego mycia rak aby zminimalizować rozprzestrzenianie się 

infekcji. 

 

• Spotkanie z rodzicamui uczniow klas 10 zostalo odwolane. Podjelismy takze decyzje o 

anulowanu wszystkich wycieczek i wizyt by  zminimalizowac zakłócenia spowodowane 

przez nieobecnosc nayczecieli. 

 



Co musimy zrobić: 
 

Jeśli w ostatnim czasie zmieniłeś  dane kontaktowe, jak najszybciej poinformuj o tym 

biuro szkolne pod numerem 01706 631246. 

Prosimy takze o podanie adresu e-mail, by zapenic mozliwosc dodatkowego kontaktu. 

 

Prosimy o codzienne sprawdzanie naszej strony internetowej i media społecznościowe, 

na ktorch bedziemy aktualizowac informacje dotyczace szkoly. 

 

Rozmawiaj ze swoimi dziećmi na temat koronawirusa by czuly się wspierane w tym 

niepewnym czasie. BBC Newsround regularnie podaje przydatne informacje dla 

młodszych dzieci, a YoungMinds podaje  praktyczne porady dla starszych. 

 

W przypadku gdy stwierdzimy u dziecka temperature lub chroniczny kaszel niezwlocznie 

skontaktujemy sie z Toba i poprosimy o natychmiastowe odebranie dziecka ze szkoly.  

 

 W przypadku zamkniecia szkoly nauczyciele beda przekazywac  lekcje za pośrednictwem 

Google classroom. Materiały do nauczania beda takze dostepne na naszej stronie 

internetowej. 

 

Jesli zaistniej taka sytuacja- zgodnie z moimi wytycznymi-  nauczyciele beda sie 

kontaktowac z uczniami indiwidualnie w zaleznosci od potrzeb.  

 

Co się stanie, jeśli szkoła będzie musiała zostać zamknięta? 

 

Szkola zostanie zamknieta tylko i wylacznie na podstawie odgornych zalecen lub w 

przypadku niewystarczajacej liczby nauczycieli aby prowadzić zajecia. Gdy taka sytuacja 

nastapi jestesmy przygotowani na zapewnienie ciaglosci nauczania klas 11 do czasu, aż 
Minister Edukacji i Zdrowia Publicznego podejme decyzje o zamknieciu szkoly.  

 

W obu przypadkach będziemy: 

 

• Informowac rodziców za pomocą wiadomości SMS i na naszej stronie internetowej: 

www.falingepark.com 

• O terminie otwarcia szkoly poinformyjemy  rodziców wysyłając SMS a takze 

zamieszczajac wiadomość na naszej stronie internetowej. 

 

 Obecnie nie ma planów zamknięcia szkoly. Powyzsze informacje wysylamy w celu 

wyjasnienia biezacej sytuacji i dzialan podjetych przez administracje szkoly. 

 

Jeśli masz jakieś pytania skontaktaktuj się z: 

• Biurem szkolnym, jeśli masz jakieś pytania dotyczące dzialan szkoly.  

• NHS, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o objawach koronawirusa. Jeśli uważasz, że Ty 

lub Twoje dziecko mogą mieć objawy, skorzystaj z NHS 111 online, jeśli to możliwe, 

zanim zadzwonisz pod 111. 

• Infolinia koronawirusowa Departamentu Edukacji: 0800 046 8687, jeśli masz pytania 

dotyczące reakcji rządu na koronawirus w związku ze szkołami 

• Z jednostkami  rządowymi,ktore udziela informacji  dotyczącuch  podróży. 

 

To trudny czas i wiem, że możesz mieć wiele pytań. Piszę do was teraz w świetle zmian 

dokonanych przez Public Health England w czwartek 12.3.20. Nie będę mógła 

komunikować się ze wszystkimi rodzicami indywidualnie, ale jeśli masz jakieś pytania, 
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możesz również wysłać wiadomość e-mail na adres office@falingepark.com, 

a ja postaram się w miare mozliwosci na nie odpowiedzieć. 
 

Dziękujemy za nieustające wsparcie i zaufanie do Falinge Park. 

 

Z poważaniem 

 

 

Janice Allen 

Headteacher 


