Вирус корона (COVID-19) информације и
школе – информације за родитеље и ученике
Све аустралијске владе – савезна влада, као и владе свих држава и територија – препознају важност образовања и
посвећене су пружању подршке ученицима да би они наставили са учењем и током пандемије коју је изазвао вирус
COVID-19.
Владе држава и територија, као и установе у невладином сектору су одговорне за управљање и доношење оперативних
одлука које се тичу њихових школа. За информације о томе како школе у вашем крају поступају у одговору на појаву
вируса COVID-19, прво се обратите школи и следите упутства владе ваше државе или територије. Линкови за вебсајтове
државних образовних установа свих држава и територија су доле наведени:
Australian Capital Territory
New South Wales
Northern Territory
Queensland
South Australia
Tasmania
Victoria
Western Australia
Владе држава и територија су се сложиле да одлуке о поступцима услед појаве вируса COVID-19 у школама и даље
треба да се доносе на основу стручних и званичних савета које издају национална и државна министарства за јавно
здравље.

Како ћемо смањити потенцијални ризик од преношења вируса COVID-19 у
школама
24. априла 2020. године, Начелник аустралијске комисије за заштиту здравља (Australian Health Protection
Principal Committee - AHPPC) је издао здравствене савете - health advice - који се односе на смањење
потенцијалног ризика од преношења вируса COVID-19 у школама. Те практичне смернице и савети су
припремљени за руководство школа које је у контакту са децом, родитељима, наставним и помоћним особљем у
циљу даљег смањења и иначе већ релативно малог ризика од преношења вируса корона - Coronavirus (COVID-19)
– у школама током пандемије изазване вирусом COVID-19.
Резиме смерница којих треба да се придржавамо:
•

Родитељи: ако вам је дете болесно, не сме да иде у школу. Морате да га задржите код куће и подаље од
других. Не заборавите да морате да одржавате физичко растојање од других родитеља и наставног особља
када одлазите у школу, а то значи и када одводите децу у школу и када одлазите по њих.

•

Деца: реците родитељу, старатељу или наставнику ако се не осећате добро.

•

Наставници: Немојте да идете на посао ако сте болесни или у рањивој категорији.
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•

Одрасли: највећи ризик од преношења болести у школском окружењу постоји између одраслих. Од кључне
је важности да и наставници и родитељи одржавају физичко растојање између себе и једни од других када су
у школи.

Хигијена
Ученици се подсећају:
•

Често перите руке сапуном и водом укључујући пре и после јела, као и пре и после коришћења тоалета.

•

Користите дезинфекционо средство за руке.

•

Када кашљете и кијате, покријте уста горњим делом руке или папирном марамицом (не дланом).

•

Марамице одмах баците у канту за смеће, а затим оперите руке.

•

Покушавајте да не додирујете уста или лице.

•

Немојте да се држите за руке или рукујете са другима.

•

Покушајте да одржавате веће растојање од уобичајеног између себе и других.

•

Избегавајте стајање у реду.

•

Обратите се за помоћ другима ако сте забринути или узнемирени.

Aранжмани за ученике виших разреда средњих школа и пријем на факултет
7. априла 2020., министри образовања свих држава и територија су се сложили да ће ученици виших разреда средњих
школа (ученици 12. разреда) ове године моћи да добију Сведочанство о средњошколском образовању (Senior Secondary
Certificate of Education) и то сведочанство ће им олакшати упис на факултет, даље образовање и запошљавање.

NAPLAN
20. марта 2020., министри образовања су одлучили да се тест NAPLAN 2020. године неће спровести. Планирано је да
NAPLAN буде спроведен у периоду oд 12. дo 22. маја 2020.
Oдлука да се NAPLAN не спроведе 2020. године je донета да би се директорима школа, наставницима и помоћном
особљу помогло да се усредсреде на благостање ученика и континуитет образовања.
NAPLAN je национални тест којим се код ученика оцењује њихово знање из три области писмености—читања, писања и
језичких конвенција (правопис, граматика и интерпункција)—као и њихове математичке вештине. Школе у свим држава
и територијама су NAPLAN од 2008. сваке године спроводиле у мају.
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