Информация относно
коронавируса (COVID-19) и
училищата – информация за
родителите и учениците
Всички австралийски правителства – федералното, щатските и териториалните – признават значението на
образованието и се ангажират да подкрепят обучението на учениците по време на пандемията от COVID-19.
Правителствата на щатите и териториите, и органите от неправителствения сектор отговарят за управлението
и вземането на оперативни решения за техните училища. За информация относно това как училищата във
Вашия район реагират на COVID-19, моля свържете се първоначално с Вашето училище и следвайте съветите
на Вашето щатско или териториално правителство. По-долу са посочени връзките към уебсайтовете на
щатските и териториалните правителствени органи по образованието:
За Австралийска столична територия: Australian Capital Territory
За Нов Южен Уелс: New South Wales
За Северна територия: Northern Territory
За Куинсланд: Queensland
За Южна Австралия: South Australia
За Тасмания: Tasmania
За Виктория: Victoria
За Западна Австралия: Western Australia
Правителствата на щатите и териториите постигнаха съгласие, че решенията за това как да се реагира на
COVID-19 в училищата трябва да продължат да бъдат вземани въз основа на информация от експертното
мнение на официални, национални и щатски органи по обществено здраве и образование.

Намаляване на потенциалния риск от предаване на COVID-19 в
училищата
На 24 април 2020 г. Австралийският главният комитет за защита на здравето (Australian Health Protection
Principal Committee (AHPPC)) публикува здравни съвети на health advice във връзка с намаляване на
потенциалния риск от предаване на COVID-19 в училищата. Тези насоки и съвети са подготвени за училищните
ръководители, които се занимават с деца, родителите, учителите и помощния персонал, за да намалят още
повече относително ниския риск от предаване на коронавирус (COVID-19) в училищата по време на
пандемията от COVID-19.
В обобщение нещата, които трябва да се вземат предвид, включват:
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•

За родители: ако детето Ви е болно, то не трябва да ходи на училище. Трябва да го държите у дома и
далеч от другите. Не забравяйте да поддържате физическо дистанциране от други родители и учители,
когато посещавате училището, включително когато оставяте и прибирате децата си.

•

За деца: кажете на своя родител, настойник или учител, ако се чувствате зле.

•

За учители: не идвайте на работа, ако сте болни или сте в категория на уязвими лица.

•

За всички възрастни: най-големият риск от предаване в училищната среда е между възрастните. От
изключително значение е учителите и родителите да поддържат физическо дистанциране между себе си
и всеки друг в училище.

Хигиена
На учениците се напомня:
•

Мийте ръцете си често със сапун и вода, включително преди и след хранене, и след като ходите
до тоалетната.

•

Използвайте средство за дезинфекция на ръцете.

•

Покрийте кашлицата и кихането си в лакътя си с или хартиена носна кърпа (не с дланите си).

•

Изхвърлете използваните хартиени носни кърпи веднага в кошче за отпадъци и след това
измийте ръцете си.

•

Опитайте се да не докосвате устата или лицето си.

•

Не се дръжте за ръце или не се ръкувайте с други.

•

Опитайте се да оставяте повече място от нормалното между себе си и другите.

•

Избягвайте опашките.

•

Свържете се с другите, ако се чувствате тревожни.

Договорености за завършващите средно образование и прием в
университетите
На 7 април 2020 г. Министрите на образованието на щатите и териториите постигнаха съгласие, че тази
година учениците, завършващи средното си образование (учениците в 12-ти клас), ще могат да получат
свидетелство за завършено средно образование (Senior Secondary Certificate of Education), както и че това
свидетелство ще улесни достъпа до университетско или друго по-нататъшно образование, и професионална
заетост.

Тестове NAPLAN
На 20 март 2020 г. Министрите на образованието решиха, че NAPLAN няма да се провежда през 2020 г. По
план NAPLAN трябваше да се проведе от 12 до 22 май 2020 г.
Решението да не се полагат тестовете NAPLAN през 2020 г. беше взето, за да се помогне на училищните
ръководители, преподавателите и помощния персонал да се съсредоточат върху благосъстоянието на
учениците и непрекъснатостта на образованието.
NAPLAN е национална оценка, която тества способностите на учениците в три области на езикова грамотност
— четене, писане и езикови конвенции (правопис, граматика и пунктуация) — и математическа грамотност.
NAPLAN се провежда в училищата във всички щати и територии през месец май всяка година от 2008 г. насам.
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