Koronavirus (COVID -19) informacije
in šole – informacije za starše in
učence
Vse avstralske vlade – zvezne, državne in teritorialne, priznavajo pomen izobraževanja in se zavzemajo za podporo
učenju študentov vseskozi COVID-19 pandemijo.
Državne in teritorialne vlade in organi nevladnega sektorja so odgovorni za upravljanje in sprejemanje odločitev za
delovanje svojih šol. Če želite informacije o tem, kako se šole v vaši okolici odzivajo na COVID-19, se najprej obrnite
na vašo šolo in sledite nasvetom države ali teritorija. Spodaj so navedene povezave do državnih in teritorialnih
izobraževalnih spletnih strani:
Australian Capital Territory
New South Wales
Northern Territory
Queensland
South Australia
Tasmania
Victoria
Western Australia
Državne in teritorialne vlade so prišle do soglasja, da morajo o odločitvah glede odziva na COVID-19 v šolah, še
naprej obveščati strokovni, uradni, nacionalni in državni nasveti za javno zdravstvo in izobraževanje.

Zmanjševanje morebitne nevarnosti prenosa COVID-19 v šolah
24. aprila 2020 je Avstralski glavni odbor za zaščito zdravja (AHPPC) objavil zdravstveno obvestilo (health advice)
glede zmanjševanja morebitne nevarnosti prenosa COVID-19 v šolah. Ta praktična navodila in nasveti so bili
pripravljeni za vodje šol, ki se ukvarjajo z otroki, starši, učitelji in podpornim osebjem, da bi še več zmanjšali relativno
nizko nevarnost prenosa koronavirusa (COVID-19) v šolah med pandemijo COVID-19.
V kratkem, morali bi upoštevati:
•

•
•
•

Za starše: če je vaš otrok bolan, ne sme hoditi v šolo. Obdržati jih morate doma in proč od drugih. Ne
pozabite se pridrževati fizičnemu distanciranju od drugih staršev in učiteljev ob obisku šole, tudi pri
puščanju in pobiranju otrok.
Za otroke: obvestite starše, skrbnika ali učitelja, če se ne počutite dobro.
Za učitelje: ne hodite na delovno mesto, če ste bolni ali v kategoriji nezaščitenih oseb.
Za vse odrasle: največja nevarnost za prenos v šolskem okolju je med odraslimi. Izrednega pomena je, da
učitelji in starši, enako držijo medsebojno fizično distanco v šoli.
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Higiena
Učence opomnimo na:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pogosto si umivajte roke z milom in vodo, tudi pred jedjo in po njej ter po odhodu na stranišče.
Uporabljajte sredstvo za razkuževanje rok.
Kašelj in kihanje pokrijte s komolcem ali papirnatim robčkom (ne z rokami).
Rabljene papirnate robčke takoj odložite v koš za smeti in si takoj umijte roke.
Ne dotikajte se ust in obraza.
Ne držite se za roke z drugimi in ne rokujte se.
Držite več razdalje med seboj in drugimi.
Izogibajte se čakalnim vrstam.
Če se počutite tesnobno, se obrnite drugim za pomoč.

Dogovori za višje srednje šole in sprejem na univerzo
7. aprila 2020, so se državni in teritorialni ministri za izobraževanje dogovorili, da bodo letos srednješolci (dijaki 12.
letnika) lahko pridobili srednješolsko spričevalo o izobrazbi in bo to potrdilo olajšalo dostop do univerze, nadaljnje
izobrazbe in zaposlitve.

NAPLAN
20. marca 2020, so ministri za izobraževanje sklenili, da NAPLAN ne bo nadaljeval leta 2020. NAPLAN naj bi potekal
od 12. do 22. maja 2020.
Odločitev, da NAPLAN ne bo nadaljeval leta 2020, je bila sprejeta, da bi pomagala voditeljem šol, učiteljem in
podpornemu osebju, da se osredotočijo na dobrobit učencev in neprekinjenost izobraževanja.
NAPLAN je nacionalna ocena, ki preizkuša sposobnost učencev na treh področjih pismenosti – branju, pisanju in
jezikovnih konvencijah (črkovanju, slovnici in ločili) – in pri znanju računanja. Šole v vseh državah in teritorijih so od
leta 2008 vsako leto v maju izvajale NAPLAN.
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