Informații despre Coronavirus (COVID-19)
și școli – informații pentru părinți și elevi
Toate guvernele australiene - federale, de stat și teritoriale - recunosc importanța educației și se angajează să sprijine
educarea elevilor pe perioada pandemiei COVID-19.
Guvernele de stat și teritoriale și autoritățile din sectorul neguvernamental sunt responsabile de gestionarea și luarea
deciziilor operaționale pentru școlile din sectorul lor. Pentru informații despre modul în care școlile din aria
dumneavoastră răspund la COVID-19, vă rugăm să contactați în primul rând școala dumneavoastră și să urmați
sfaturile de la guvernul de stat sau teritoriu. Linkurile la siturile de internet privind educația, ale guvernelor de stat și
teritoriilor, sunt următoarele:
Australian Capital Territory
New South Wales
Teritoriul de Nord (Northern Territory)
Queensland
Australia de Sud (South Australia)
Tasmania
Victoria
Australia de Vest (Western Australia)
Guvernele de Stat și ale Teritoriilor au convenit ca deciziile privind modul de a reacționa la COVID-19 în școli trebuie să
fie în continuare actualizate pe baza sfaturilor experte, oficiale și naționale din domeniile sănătății publice și ale
educației de stat.

Reducerea riscului potențial de transmitere a COVID-19 în școli
Pe data de 24 aprilie 2020, Comitetul Principal pentru Protecția Sănătății din Australia (AHPPC) a lansat recomandări
de sănătate(health advice) în ceea ce privește reducerea riscului potențial de transmitere a COVID-19 în școli. Această
orientare și sfaturi practice au fost pregătite pentru directorii care lucrează cu copii, părinți, profesori și cu personalul
de sprijin, pentru a reduce și mai mult riscul relativ scăzut de transmitere a (COVID-19) în școli pe perioada pandemiei
COVID-19.
În rezumat, sunt de luat în considerare următoarele:
•

Pentru părinți: în cazul în care copilul dumneavoastră este bolnav, el nu trebuie să meargă la școală. Trebuie
să-l țineți acasă și departe de ceilalți. Amintiți-vă să păstrați distanțarea fizică de alți părinți și profesori atunci
când mergeți la școală, inclusiv atunci când îi lăsați pe copii la școală și când îi luați de la școală.

•

Pentru copii: spuneți părintelui, tutorelui sau profesorului dacă vă este rău.

•

Pentru profesori: nu veniți la lucru dacă sunteți bolnav sau faceți parte dintr-o categorie de persoane vulnerabile.

•

Pentru toți adulții: cel mai mare risc de transmitere în mediul școlar este între adulți. Este extrem de important
ca profesorii și părinții deopotrivă să mențină distanțarea fizică între ei și ceilalți când sunt la școală.
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Igiena
Elevilor li se reamintește:
•

Să se spele pe mâini de multe ori cu apă și săpun, inclusiv înainte și după masă și după ce au fost la toaletă.

•

Să folosescă un dezinfectant pentru mâini.

•

Să-și acopere gura când tușesc sau strănută, cu brațul sau cu un șervețel (nu cu mâinile).

•

Să arunce imediat șervețelele folosite într-un coș de gunoi și apoi să-și spele mâinile.

•

Să încerce să nu-și atingă gura sau fața.

•

Să nu se țină de mână și să nu dea mâna cu alții.

•

Să încercerce să păstreze mai mult spațiu decât în mod normal între ei și ceilalți.

•

Să evite de a sta la coadă.

•

Să ceară ajutor dacă sunt îngrijorați.

Aranjamente privind învățământul secundar superior și admiterea la universitate
Pe 7 aprilie 2020, miniștrii educației de stat și de teritoriu au convenit ca elevii din învățământul secundar superior
să poată obține un Certificat de Învățământ Secundar Superior în acest an. Acest certificat va facilita accesul la
universitate, formare complementară si ocuparea forței de muncă.

NAPLAN
Pe 20 martie 2020, miniștrii educației au decis ca NAPLAN să nu mai continue în 2020. NAPLAN urma să se desfășoare
în perioada 12-22 mai 2020.
Decizia de a nu continua cu NAPLAN în 2020 a fost luată pentru a ajuta directorii de școli, profesorii și personalul de
sprijin să se concentreze asupra bunăstării elevilor și a continuității educației.
NAPLAN este o evaluare națională care testează capacitatea elevilor în trei domenii de alfabetizare - citire, scriere și
convenții lingvistice (ortografie, gramatică și punctuație) – și în matematică. Școlile din toate statele și teritoriile au
administrat NAPLAN în luna mai a fiecărui an din 2008.
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