Academia Crest
Pregatiri pentru redeschiderea in etape
Ghidul parintelui

Academia Crest se redeschide conform instructiunilor guvernamentale. Ca si rezultat al eforturilor
colective imense facute de toti pentru a adera la regulile stricte de distantare sociala, rata transmisiei
coronavirusului (Covid-19) a scazut. Guvernul considera ca este lipsit de pericole sa se asigure suport fatain-fata pentru Anii 10 si 12 incepand cu 15 Iunie 2020. Parintii si apartinatorii acestor ani, si parintii si
apartinatorii lucratorilor cheie ai copiilor vulnerabili sunt incurajati sa aduca copii la scoala, dar nu vor fi
sanctionati daca nu o fac.
Ce inseamna lucrul acesta pentru copilul dumneavoastra?
Dupa finalizarea unor evaluari temeinice de riscuri in cadrul Academiei si luand in calcul toate indrumarile
referitoare la reducerea transmiterii virusului, am ajuns la concluzia ca putem sa asiguram ore de contact
in siguranta pentru anul 10 si anul 12 in trimestrul final de vara. Aceasta decizie nu a fost luata cu
usurinta. Conform indrumarilor guvernamentale, urmatorul document a fost realizat pentru
redeschiderea academiei.
Indivizii extrem de vulnerabili din punct de vedere medical sunt sfatuiti sa stea acasa, pe cat posibil.
Pentru a proteja acesti indivizi, cei care sunt extrem de vulnerabili din punct de vedere medical (in
aceasta categorie intra cei cu probleme medicale serioase si comorbiditati care ii pun la risc crescut
de imbolnavire severa in cazul infectiei cu coronavirus si cei care au fost consultati de medic sau
instiintati printr-o scrisoare ca se afla in categoria de risc), ar trebui sa urmeze in continuare masuri
de protectiee pentru a se mentine in siguranta. Indivizii in aceasta pozitie sunt sfatuiti sa nu vina la
scoala.
Indivizii vulnerabili din punct de vedere medical care au risc crescut de boala severa (de exemplu, cei
cu conditii pre-existente, conform ghidului de stat acasa si departe de altii (distantare sociala)) au fost
sfatuiti sa fie atenti la distantarea sociala si ar trebui sa stea acasa pe cat posibil.
Daca un elev sta impreuna cu cineva care este vulnerabil din punct de vedere medical (dar nu extrem
de vulnerabil din punct de vedere medical), inclusiv cineva care e gravid, poate veni la scoala.
Daca un elev sta in aceeasi locuinta cu cineva care este extrem de vulnerabil din punct de vedere
medical, conform ghidului de protejare si aparare a persoanelor definite in termeni medicali ca extrem
de vulnerabile, sfatul nostrum este ca el sa vina la scoala doar daca poate urma reguli stricte de
distantare sociala.
Cum vom fi in siguranta la scoala?
O revizie completa si o evaluare de risc a scolii a avut loc pentru a ne asigura ca am minimalizat riscul
transmiterii virusului. Rectificari ale politicii, procedurilor si rutinelor au fost facute pentru a ne asigura ca
distantarea sociala este respectata tot timpul de-a lungul zilei. Au fost implementate semne si indicatoare
pe podea pentru a intari aceste masuri.
•
•
•

•
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Copilul dumneavoastra va fi intr-o clasa de 8 elevi sau mai putin, pentru a mentine distantarea
sociala de 2 metri.
Grupurile de elvi (si adulti) trebuie sa fie tinute separat tot timpul
Pentru a reduce ‘punctele de contact’, orarul va fi esalonat atat la nivelul timpului de incepere si
terminare a lectiilor, cat si al pauzelor sau meselor, acolo unde e posibil. Prin urmare, pauza va fi
esalonata, iar elevii nu vor avea un timp alocat pranzului; in schimb, vor primi un pranz gata
ambalat.
Copilul dumneavoastra nu va avea profesorii obisnuiti, dar vor fi invatati de un specialist in
materia respectiva. Acesta poate sa fie un membru al staff-ului pe care nu il cunosc.

•
•

S-ar putea sa nu fie in aceeasi clasa cu prietenii lor.
Clasele au fost reorganizate pentru a se stabili un mediu de invatare in siguranta. Aceasta
inseamna ca elevii vor avea o masa alocata lor, iar mobila aditionala va fi inlaturata.
• Elevii nu vor avea voie sa paraseasca scaunul sau clasa la nici un moment dat, fara a-i fi fost
permis in prealabil de catre profesor. Daca fac acest lucru, se considera ca au incalcat termenii
codului de purtare si regulile de distantare sociala.
Distantarea sociala:
Distanta dintre mesele din salile de clasa a fost masurata pentru a ne asigura ca orice elev se afla la o
distanta de 2m fata de cel de langa. Marcaje si semne vor fi vizibile pentru a le reaminti elevilor de
distantarea sociala si sistemul de mers intr-un singur sens.
Va rugam sa luati la cunostinta ca reguli aditionale de distantare sociala au fost incluse in codul de
comportament in ghidul elevului. Daca comportamentul unui elev ii pune in pericol pe altii, atunci
parintii vor fi contactati si copilul va fi trimis acasa.
Exemple de incalcarea regulilor de distantare sociala:
• Impartirea bunurilor. De exemplu, echipament scolar, mancare, guma de mestecat, balsam de
buze, sprayuri, haine sau bani.
• Contact fizic cu alt elev. De exemplu, imbratisarile, tinutul de mana, strangerea de mana cu
cineva, periatul sau aranjarea parului altor elevi.
• Tusirea pe alti elevii.
• Tinerea lucrurilor altor studenti.
• Atingerea peretilor sau suprafetelor, fara un motiv anume.
• Abuzul fizic al altor elevi. De exemplu, lovirea, impingerea elevilor sau scuiparea lor; imbulzeala,
sau actiunea de a face rau altcuiva.
• Asteptarea prietenilor pentru a calatori spre si dinspre scoala impreuna.
• Invadarea spatiului personal al altor persoane.
Clase mici: Bule:
Elevii care se intorc la scoala in Iunie au fost repartizati unei ‘bule’. Aceste ‘bule’ nu vor depasi 8 elevi. Vor
avea alocata o sala de clasa, vor fi in aceeasi combinatie de elevi si vor avea aceiasi profesori.
•
•

Au fost luate masuri pentru ca aceste ‘bule’ sa fie distantate social chiar in cadrul aceleiasi
‘bule’. Fiecare ‘bula’ are o sala de clasa proprie in Academie.
Fiecare ‘bula’ va avea un profesor ce ii va ghida pe elevi in procesul de invatare si va fi parte a
acestei ‘bule’. Pentru mentinerea capacitatii de functionare, este posibil ca fiul/fiica
dumneavoastra sa aiba ca si cadru didactic un profesor pe care sa il stie doar din vedere, dar
care sa nu fie profesorul lui/ei obisnuit.

Sistemul intr-un singur sens:
•
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Acum avem un sistem intr-un singur sens pentru deplasarea in incinta scolii si in perimetrul
ei. Acesta a fost marcat si delimitat cu claritate, pentru a ne asigura ca nu exista puncte de

•

intersectare a personalului/elevilor. Au fost adaugate semne pentru a aduce aminte de
distantarea sociala si a intari acest sistem.
Aceasta masura a fost instituita mai mult pentru personal decat pentru elevi, deoarece
elevii vor ramane in sala de clasa alocata si nu vor circula in interiorul Academiei.

Igiena personala:
Orarul personalului a fost conceput in asa fel incat sa se asigure prezenta cuiva calificat in Prim Ajutor in
scoala tot timpul. Daca este nevoie de Prim Ajutor, exista personal calificat si antrenat care poate asista in
masuri de protectie, inclusiv in folosirea echipamentului personal de protectie, proceduri de izolare si
rutine de preventie. Politica noastra de Prim Ajutor a fost modificata in acest scop.
•

•

Punctele noastre de igiena personala au fost evaluate si ajustate, pentru a ne asigura ca am
inclus masuri ce vor reduce considerabil riscul transmiterii, incluzand ventilatie,
echipament personal de protectie si un process de curatenie in profunzime (vedeti politica
de igiena personala).
Daca elevii nu se simt bine si incep sa prezinte simptome de Coronavirus la scoala, vor fi
mutati intr-o camera alocata fiecarui bloc, izolata si bine ventilata. Acestia vor ramane
separat de restul elevilor, cu un membru al staff-ului, pana vine parintele sau apartinatorul
sa ii ia acasa. Elevii vor fi escortati pana la poarta pentru a fi preluati de parinte.

Echipamentul scolar:
Pentru a limita contactul intre persoane, conform ghidului de distantare sociala, si a instructiunilor
sanitare si de siguranta, elevii nu vor primi nici un echipament scolar de la profesori. Datorita
acestor recomandari, elevii vor trebui sa isi aduca propriul echipament la scoala.
Acesta ar trebui sa includa:
o
o

Toate fantanile vor fi inchise. Copilul dumneavoastra ar trebui sa isi aduca o sticla cu
apa, avand o eticheta cu numele lor.
O carte de citit si echipamentul necesar pentru desfasurarea lectiilor. De exemplu,
pixuri, creioane, hartie, laptop sau calculatoare, hartie de luat notite.

Igiena si curatarea:
•
•
•

•
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In timpul perioadei de lockdown, fiecare parte a Academiei a trecut printr-un proces de curatare
in profunzime, pentru a ne asigura ca toate zonele sunt gata pentru deschidere.
Pentru a reduce riscul de contaminare sau transmitere prin intersectare, elevii trebuie sa isi
aduca propriul echipament.
Vom avea in vedere sa planificam lectii care au nevoie de putin/zero ajutor de la un adult. In
cazul in care este necesara asistenta, profesorii vor interveni de la o distanta sociala
corespunzatoare. Auto-corectarea va fi incurajata – profesorii nu vor corecta nimic.
Toate suprafetele atinse frecvent (echipament, manere, suprafete de lucru sau toalete) folosite
la intervale regulate vor fi curatate pe parcursul zilei. Profesorii vor sterge aceste suprafete
vulnerabile la intervale regulate, dar o curatare temeinica va avea loc si la sfarsitul fiecarei zile.

•
•

•
•

Ferestrele vor fi tinute deschise pe tot parcursul zilei.
Vom avea intotdeauna sapun suficient in toalete, iar pauze pentru spalarea mainilor au fost
introduse in orar (la sosire, inainte si dupa pauza, inainte si dupa pranz, la plecare), dar si oricand
este necesar (de exemplu, dupa folosirea toaletei). Avem puncte sanitare, dar elevilor le este
permis sa isi aduca propriul dezinfectant de maini, daca parintii aleg sa le cumpere unul.
Vom avea suficiente servetele de unica folosinta si vom promova sloganul ‘prinde-l, arunca-l la
gunoi, omoara-l’ in fiecare sala de clasa.
Indrumarile guvernului spun ca mastile pentru acoperirea fetei nu ar trebui folosite sub nici o
forma de catre cei care nu stiu sa le utilizeze asa cum sunt instruiti (copiii, de exemplu), deoarece
ar putea creste riscul transmiterii, din greseala, a virusului. Orice masti folosite de elevi trebuie sa
fie date jos de cel care le poarta inainte de a intra in clasa, si trebuie puse intr-o punga dubla si
puse la o parte. Cel care a purtat masca trebuie sa se spele pe maini dupa aceea.

Echipamentul de protectie personal (PPE)
Instructiunile guvernului sfatuiesc ca purtarea unei acoperitori pe fata sau a unei masti in scoli sau in
orice alta forma de invatamant nu este recomandata. Acoperitorile de fata pe drumul catre scoala sau in
timpul utilizarii transportului in comun pot fi folosite, deoarece in aceste imprejurari exista un risc crescut
de contact cu persoane din alte gospodarii, iar purtarea lor trebuie facuta pe o perioada scurta de timp.
Purtarea manusilor nu va proteja elevii in mod obligatoriu de infectarea cu Covid-19, si poate duce la
raspandirea germenilor. Schimbarea obiceiurilor, curatenia si igiena corespunzatoare sunt cele mai
eficiente masuri de a controla raspandirea virusului. Cea mai buna metoda de protejare este spalarea in
mod regulat a mainilor, cu apa si sapun, timp de 20 de secunde, sau folosirea unui dezinfectant cu cel
putin 60% alcool. Daa elevii decid sa poarte o masca sau manusi pe drumul catre scoala, trebuie sa le dea
jos inainte de a intra pe poarta academiei. Elevii trebuie sa se asigure ca aduc doua pungi de plastic
pentru a-si depozita echipamentul de protectie personal. Politica trust-ului E-ACT spune ca niciun
echipament de protectie personal de dinafara nu este permis de a fi purtat in perimetrul academiilor, si
ca singurul echipament de protectie personal purtat in incinta va fi asigurat de catre trust si trebuie cerut
din timp prin intermediul unui email.
Asteptarile de la parinti:
•

•
•
•

In cazul in care copilul dumneavoastra, sau orice alt membru al gospodariei incepe sa aiba vreun
simptom de Covid-19, copilul nu ar trebui sa vina la scoala, si ar trebui sa se autoizoleze si sa
contacteze serviciile medicale.
Niciun parinte nu va fi lasat sa vina la scoala. Va rugam sa contactati secretariatul daca aveti vreo
intrebare sau nelamurire.
Toti vizitatorii academiei vor trebui sa stea randuiti cu 2 metri distanta intre alti vizitatori.
Parintii care isi aduc copiii la scoala, sau ii iau de acolo, ar trebui sa parcheze la cel putin 300 de
metri de academie, pe drumurile indicate: Brook Road, Nutfield Road si Vincent gardens.

Drumul catre si dinspre academie:
Elevii ar trebui, pe cat posibil, sa evite folosirea transportului in comun, mai ales la ore de varf. Elevii nu
trebuie sa isi astepte prietenii dupa scoala, sau sa se stranga in grupuri. Conduita spre si dinspre academie
trebuie sa aiba in vedere respectarea regulilor de distantare sociala, inclusiv a celor de igiena
corespunzatoare.
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Intrarea in scoala:
La poarta, elevii vor urma semnele laminate de pe gard si vor merge pe partea stanga, urmand semnele
de distantare sociala de pe jos, aflate la 2 metri distanta.
• Cand elevii ajung la punctul sanitar exterior, trebuie sa isi dezinfecteze mainile si sa arunce
servetelele folosite in cosul de gunoi cu pedala.
• Elevii trebuie sa mearga prin poarta aflata pe terenul de joaca, pe partea stanga, iar apoi sa intre
in cladire prin portile duble, mentinand cei 2 metri de distantare sociala si urmarind insemnele de pe
podea.
• Elevii au voie sa foloseasca scarile doar atunci can elevul din fata lor trece de linia de pericol de
pe scari, ce indica distanta de 2 metri.
• Toti elevii trebuie sa mearga prin cladire folosind sistemul intr-un singur sens, si sa mentina
distantarea sociala tot timpul.
• Elevii trebuie sa foloseasca scarile corespunzatoare, mergand pe partea stanga si urmand
indrumarile se pe semn.
• Elevii trebuie sa foloseasca doar toaletele si salile de clasa care le-au fost alocate, ramanand in
zona repartizata de-a lungul intregii zile.

Prezenta:
• Elevii din anii 10 si 12 care sunt asteptati sa vina la scoala trebuie sa urmeze protocoalele
normale de prezenta. Ei trebuie sa ajunga la timp si sa fie pregatiti pentru invatare.
• Daca un elev nu poate veni la scoala pe motiv de boala, parintii/apartinatorii trebuie sa se
asigure ca anunta scoala din timp, daca este posibil, sau in ziua absentei elevului, fie prin trimiterea
unui email sau mesaj text, fie printr-un telefon, daca elevul nu poate ajunge la scoala in ziua
respectiva. Toate absentele cunoscute in prealabil, ca programarile la doctor, spre exemplu, trebuie
comunicate din timp.
• Orice elev care ar trebui sa fie la scoala intr-o anumita zi, si care este absent nemotivat, va fi
contactat acasa de DWH/echipa pastorala.
• Echipa va contacta parintii/apartinatorii pentru a investiga fiecare absenta nemotivata si pentru
a obtine explicatii. Se va completa de asemenea si o evaluare de bunastare a familiei.

Uniforma:
Avand in vedere sfatul ca hainele trebuie spalate la sosirea acasa, politica noastra privind uniforma a fost
suspendata temporar. Am introdus un cod de imbracaminte, elevii trebuind sa poarte haine decente si
corespunzatoare mediului profesional, asa cum este evidentiat in ghidul de siguranta al elevului. Sfatul
nostru este ca toate hainele sa fie curate, si apoi spalate dupa utilizare, cu precizarea ca orice articol de
imbracaminte purtat la scoala nu trebuie imbracat de doua ori in aceeasi saptamana decat daca a fost
spalat conform indrumarilor gvernului. Daca un elev nu este imbracat corespunzator si nu are
permisiunea sa fie imbracat asa, va fi raportat la echipa pastorala si problema va fi investigata. Acelasi
lucru este valabil pentru orice cercei in nas, cercei prea mari sau orice bijuterie ce nu este permisa.
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Telefonul mobil:
Elevii nu ar trebui sa aiba telefonul mobil la vedere sub nici o forma, cu nici o exceptie, atat timp cat sunt
la scoala. Cu toate acestea, datorita circumstantelor actuale, elevilor li se va permite sa sa isi foloseasca
telefoanele mobile ca parte a invatarii, daca acest lucru este autorizat in prealabil de catre profesorul de
la clasa.
o
o

Orice alta utilizare a telefonului mobil este strict interzisa.
Daca elevii aduc un telefon la scoala, acesta trebuie sa fie inchis si pus in ghiozdan. Daca un elev
are telefonul la vedere fara a avea permisiune, indiferent de motiv, este o incalcare a codului de
buna purtare al academiei. Ca si rezultat al acestei incalcari, parintii/apartinatorii vor fi informati.

Copiii vulnerabili si cei ai lucratorilor cheie:
Suntem dedicati intru totul promovarii sigurantei si bunastarii copiilor si tinerilor, si urmam cele mai bune
proceduri practice pentru a le garanta siguranta. Absenta elevilor vulnerabili ar trebui comunicata
imediat echipei ce se cocupa de siguranta.
Invatarea de la distanta:
•

•

•
•
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Guvernul a transmis clar ca invatarea de la distanta va ramane modul principal de educatie
pentru toti elevii, si ca aceasta ar trebui sa fie la cele mai inalte standarde. Planuim sa
redeschidem scoala in asa fel incat personalul sa poata fi capabil in continuare sa asigure
invatarea de la distanta de o inalta calitate pentru toti elevii, inclusiv pentru aceia care profita de
ocazia de a avea parte de a lua parte la lectii online prin Microsoft Teams.
Chiar daca abia asteptam sa redeschidem scoala spre finalul anului academic pentru cat mai
multi elevi, este important ca elevii sa se implice cat mai mult in rezolvarea temelor puse online
de profesori la toate materiile, pentru ca atunci cand se reintorc la scoala, sa fie in cea mai buna
pozitie pentru a-si continua studiile.
Membrii staff-ului au evaluat continuu progresul pe care elevii il fac online; este clar ca unii elevi
fac tot ceea ce le cerem si progreseaza uimitor.
In acelasi timp, ne dam seama ca altor elevi li se poate parea greu sa lucreze de acasa, si ca
anumite circumstante familiale nu fac intotdeauna invatatul de acasa usor. Tocmai de aceea, am
implementat niste masuri pentru a-i sustine pe elevi si familiile acestora. Va invitam sa va
impartasiti parerile cu echipa ce asigura siguranta sau cu echipa pastorala, pentru a putea sa ii
sustinem pe copii intr-un mod cat mai eficient.

