Informasi Coronavirus (COVID-19)
dan sekolah – informasi untuk orang
tua dan murid
Setiap pemerintah Australia - federal, negara bagian dan wilayah - mengakui pentingnya pendidikan dan
berkomitmen untuk mendukung pembelajaran murid selama pandemi COVID-19.
Pemerintah negara bagian dan wilayah dan yang berwenang di sektor non-pemerintah bertanggung jawab untuk
mengelola dan membuat keputusan operasional untuk sekolah mereka. Untuk informasi tentang bagaimana sekolah
di daerah Anda menanggapi COVID-19, pertama-tama menghubungi sekolah Anda, dan mengikuti nasihat dari
pemerintah negara bagian atau wilayah Anda. Tautan (link) ke situs web pendidikan pemerintah negara bagian dan
wilayah di bawah ini:
Australian Capital Territory
New South Wales
Northern Territory
Queensland
South Australia
Tasmania
Victoria
Western Australia
Pemerintah negara bagian dan wilayah telah sepakat bahwa keputusan tentang bagaimana menanggapi COVID-19 di
sekolah-sekolah harus terus diinformasikan oleh nasihat kesehatan umum dan pendidikan berdasarkan negara
maupun negara bagian yang bersifat ahli dan resmi.

Mengurangi potensi risiko penularan COVID-19 di sekolah
Pada tanggal 24 April 2020, Australian Health Protection Principal Committee (AHPPC) (Komite Utama Perlindungan
Kesehatan Australia) mengeluarkan health advice (nasihat kesehatan) sehubungan dengan pengurangan risiko
potensial penularan COVID-19 di sekolah. Panduan dan nasihat praktis ini telah disiapkan untuk para pemimpin
sekolah yang terlibat dengan anak-anak, orang tua, guru, dan staf pendukung untuk mengurangi lebih jauh risiko
yang relatif rendah dari penularan Coronavirus (COVID-19) di sekolah selama pandemi COVID-19.
Singkatnya hal-hal yang perlu dipertimbangkan termasuk:
• Untuk orang tua: jika anak Anda sakit, dia tidak boleh masuk sekolah. Dia harus tinggal di rumah dan jauh dari
orang lain. Ingat untuk menjaga jarak fisik dari orang tua dan guru lain ketika masuk sekolah, termasuk ketika
mengantar dan menjemput anak-anak Anda.
•

Untuk anak-anak: beri tahu orang tua, wali atau guru Anda jika merasa sakit.

• Untuk guru: jangan masuk kerja jika sakit atau dalam kategori orang yang rentan.
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• Untuk semua orang dewasa: risiko penularan terbesar di lingkungan sekolah adalah di antara orang dewasa.
Penting sekali bahwa guru dan orang tua tetap menjaga jarak fisik satu sama lain di sekolah.

Kebersihan
Murid diingatkan untuk:
• Sering mencuci tangan dengan sabun dan air termasuk sebelum dan sesudah makan dan setelah ke toilet.
• Gunakan pembersih tangan.
• Tutupi batuk dan bersin dengan lengan atau tisu (bukan tangan).
• Letakkan tisu bekas di tempat sampah kemudian cuci tangan Anda.
• Cobalah tidak menyentuh mulut atau wajah Anda.
• Jangan berpegangan tangan, atau berjabat tangan dengan orang lain.
• Usahakan agar jarak antara Anda dan orang lain lebih jauh dari biasanya.
• Hindari antrian.
• Hubungi orang lain jika Anda merasa cemas.

Pengaturan sekolah menengah atas dan penerimaan universitas
Pada 7 April 2020, Menteri Pendidikan negara bagian dan wilayah sepakat bahwa murid sekolah menengah atas
(murid kelas 12) akan dapat mencapai Sertifikat Pendidikan Menengah Atas (Senior Secondary Certificate of
Education) tahun ini, dan sertifikat itu akan memfasilitasi akses ke universitas, pendidikan lebih lanjut dan pekerjaan.

NAPLAN
Pada 20 Maret 2020, Menteri-Menteri Pendidikan memutuskan bahwa NAPLAN tidak akan dilanjutkan pada 2020.
NAPLAN dijadwalkan akan diadakan mulai 12 hingga 22 Mei 2020.
Keputusan untuk tidak melanjutkan dengan NAPLAN pada tahun 2020 diambil untuk membantu para pemimpin
sekolah, guru dan staf pendukung untuk fokus pada kesejahteraan siswa dan kesinambungan pendidikan.
NAPLAN adalah penilaian nasional yang menguji kemampuan siswa dalam tiga bidang literasi — membaca, menulis,
dan kaidah bahasa (ejaan, tata bahasa, dan tanda baca) —serta kemampuan berhitung. Sekolah di setiap negara
bagian dan wilayah telah melaksanakan NAPLAN pada bulan Mei setiap tahun sejak 2008.
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