Koronawirus (COVID-19) a nauka w
szkołach - informacje dla rodziców i
uczniów
Wszystkie szczeble rządowe w Australii - rząd federalny oraz rządy stanowe i terytorialne – zdają sobie sprawę ze
znaczenia nauki w szkole i zaangażowane są w proces umożliwiania nauczania w okresie pandemii koronawirusa
COVID-19.
Rządy stanowe i terytorialne oraz urzędy sektora pozarządowego odpowiedzialne są za zarządzanie szkołami na
danym terenie i wydawanie decyzji dotyczących ich działalności. Po dalsze informacje na temat odpowiedzi szkół w
twoim rejonie na epidemię COVID-19, w pierwszym rzędzie skontaktuj się ze szkołą, a także stosuj się do zaleceń
swego rządu stanowego lub terytorialnego. Poniżej podane są łącza do witryn szkolnictwa rządów stanowych i
terytorialnych:
Australian Capital Territory
New South Wales
Northern Territory
Queensland
South Australia
Tasmania
Victoria
Western Australia
Rządy stanowe i terytorialne uzgodniły, że decyzje na temat odpowiedzi na wirusa COVID-19 w szkołach muszą być
oparte na oficjalnych zaleceniach ekspertów krajowych i stanowych w dziedzinie zdrowia publicznego i szkolnictwa.

Redukowanie potencjalnego ryzyka transmisji wirusa COVID-19 w szkołach
W dniu24 kwietnia 2020 r. australijska komisja ochrony zdrowia (Australian Health Protection Principal Committee,
AHPPC) ogłosiła zalecenia zdrowotne (health advice) na temat redukcji potencjalnego ryzyka transmisji wirusa
COVID-19 w szkołach. Te praktyczne wskazówki i porady skierowane są do dyrektorów szkół, którzy we współpracy z
dziećmi, rodzicami, nauczycielami i personelem pomocniczym podejmą wysiłki w kierunku dalszej redukcji już
niskiego stopnia ryzyka transmisji koronawirusa (COVID-19) w szkołach w okresie pandemii COVID-19.
W streszczeniu, należy rozważyć następujące zalecenia:
•

Rodzice: jeśli dziecko jest chore, nie wolno go wysyłać do szkoły. Musicie je trzymać w domu i z dala od innych.
Gdy pojawiacie się w szkole, np. przywożąc lub odbierając dzieci ze szkoły, pamiętajcie o zachowywaniu
fizycznego dystansu od innych rodziców i od nauczycieli.

•

Dzieci: mówcie rodzicom, opiekunom lub nauczycielowi, jeśli się źle poczujecie.
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•

Nauczyciele: nie przychodźcie do szkoły, gdy jesteście chorzy lub należycie do kategorii osób zagrożonych.

•

Każda osoba dorosła: Największa szansa transmisji w warunkach szkolnych to transmisja pomiędzy dorosłymi.
Bardzo ważne jest, aby zarówno nauczyciele, jak i rodzice, zachowywali w szkole między sobą fizyczny dystans.

Higiena
Uczniom przypomina się o:
•

częstym myciu rąk wodą z mydłem, w tym przed i po jedzeniu oraz po odwiedzeniu toalety.

•

stosowaniu środka dezynfekcyjnego do rąk.

•

zakrywaniu kaszlu lub kichania chusteczką higieniczną lub łokciem (a nie rękami).

•

natychmiastowym wyrzucaniu chusteczki do kosza na śmieci, po czym o umyciu rąk.

•

unikaniu dotykania ust lub twarzy.

•

unikaniu trzymania się za ręce i podawania sobie rąk.

•

pamiętaniu o zachowywaniu między sobą większego dystansu niż zwykle.

•

unikaniu stawania w kolejkach.

•

jeśli czujecie niepokój, szukania pomocy u innych.

Ustalenia dla uczniów klasy maturalnej i w sprawie przyjęć na studia
W dniu 7 kwietnia 2020 r. ministrowie szkolnictwa rządów stanowych i terytorialnych podjęli decyzję, że uczniom
klasy maturalnej (rok 12 nauczania) zostanie wydane świadectwo maturalne (Senior Secondary Certificate of
Education), które umożliwi im dostanie się na studia, dalsze kształcenie się oraz zdobycie zatrudnienia.

NAPLAN
W dniu 20 marca 2020 r. ministrowie szkolnictwa zadecydowali, że egzaminy NAPLAN nie zostaną przeprowadzone
w roku 2020. Egzaminy NAPLAN planowane były na okres od 12 do 22 maja 2020 r.
Decyzja o skasowaniu egzaminów NAPLAN w roku 2020 ma na celu wsparcie liderów szkolnictwa, kadry
nauczycielskiej i personelu pomocniczego, i podjęta została w trosce o dobro uczniów i ciągłość ich kształcenia.
NAPLAN to ogólnokrajowa ocena umiejętności uczniów w trzech obszarach mowy i pisma — czytania, pisania i
konwencji językowych (ortografii, gramatyki i interpunkcji) — oraz liczenia. Egzaminy NAPLAN przeprowadzane są w
maju w szkołach wszystkich stanów i terytoriów od roku 2008.
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