Інформація про коронавірус (COVID-19)
і школи – інформація для батьків та
учнів
Уряд Австралії - федеральний, штатів і територій - визнає важливість освіти і зобов'язується підтримувати навчання
студентів впродовж епідемії COVID-19.
Уряди штатів і територій, а також недержавні структури, відповідають за управління та прийняття оперативних
рішень щодо роботи шкіл. Для отримання інформації про те, як COVID-19 впливає на роботу шкіл у вашому районі,
будь ласка, зв'яжіться в першу чергу з вашою школою і дотримуйтесь рекомендацій уряду вашого штату або
території. Нижче наведені посилання на веб-сторінки державних органів штатів і територій, які займаються
питаннями освіти:
Australian Capital Territory
New South Wales
Northern Territory
Queensland
South Australia
Tasmania
Victoria
Western Australia
Уряди штатів і територій домовилися про те, що рішення, що стосуються роботи шкіл під час епідемії СOVID-19
повинні і далі базуватися на рекомендаціях експертів, офіційних посадових осіб, органів охорони здоров'я та
освіти на національному рівні та на рівні штатів і територій.

Зниження потенційного ризику передачі COVID-19 в школах
24 квітня 2020 року Головний комітет з охорони здоров'я Австралії (Australian Health Protection Principal
Committee) опублікував інструкцію з питань охорони здоров'я, що стосується зниження потенційного
ризику(health advice) передачі COVID-19 в школах. Цей практичний посібник і рекомендації були підготовлені для
керівників шкіл, що працюють з дітьми, батьками, вчителями та адміністративним персоналом, з метою
подальшого зниження відносно низького ризику передачі коронавірусу (COVID-19) в школах під час пандемії
COVID-19.
Якщо коротко, то необхідно розглянути наступні питання:
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•

Для батьків: якщо ваша дитина хвора, вона не повинна ходити до школи. Ви повинні тримати дитину вдома і
окремо від інших. Не забувайте зберігати фізичне дистанціювання від інших батьків і вчителів при відвідуванні
школи, у тому числі, коли ви забираєте дітей.

•

Для дітей: повідомляйте батькам, опікунам чи вчителям, якщо ви погано себе почуваєте.

•

Для вчителів: не приходьте на роботу, якщо ви хворі або належите до вразливої групи населення.

•

Для усіх дорослих: найбільший ризик передачі інфекції в шкільному середовищі - між дорослими. Дуже
важливо, щоб і вчителі, і батьки підтримували фізичне дистанціювання між собою в школі.

Гігієна
Необхідно нагадати учням:
•

Часто мите руки водою з милом, у тому числі до і після їжі й після відвідування туалету.

•

Використовувати дезінфікуючий засіб для рук.

•

Під час кашлю та чхання прикривати рот і ніс зігнутим ліктем чи серветкою (не руками).

•

Негайно викидати використані серветки у смітник і мити руки.

•

Уникати торкатися свого рота або обличчя.

•

Не триматися за руки і не потискати один одному руки.

•

Намагатися дотримуватися більшої ніж звичайно відстані між собою і іншими людьми.

•

Уникати черг.

•

Звертатися за допомогою до інших, якщо відчуваєте тривогу або занепокоєння.

Умови для учнів середніх шкіл та вступ до університетів
7 квітня 2020 року, міністри освіти штатів і територій домовилися про те, що учні старших класів середньої школи
(12 класу) зможуть у цьому році отримати атестат про закінчення середньої школи (Senior Secondary Certificate of
Education), і що цей атестат сприятиме вступу до університету, підвищення кваліфікації та працевлаштування.

NAPLAN
20 березня 2020 року, міністри освіти прийняли рішення про те, що у 2020 році тестування NAPLAN не
проводитиметься. Тестування NAPLAN було заплановано на період з 12 по 22 травня 2020 року.
Рішення не проводити тестування NAPLAN у 2020 році було прийнято для того, щоб допомогти керівникам шкіл,
вчителям і допоміжному персоналу зосередити увагу на добробуті учнів і продовженні безперервного навчання.
Тестування NAPLAN - це національна атестація, яка перевіряє здібності учнів у трьох областях: читання, правопису
та володіння мовою (орфографія, граматика і пунктуація), а також в області математики. Школи у всіх штатах і
територіях щорічно, починаючи з 2008 року, проводять тестування NAPLAN в травні.
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