
 
Okul Dışında Karıştırma  

 

Sizi, ailenizi, arkadaşlarınızı ve toplumu 
korumak için sosyal mesafe uygula-

malısınız.  
 

Herkes için ana tavsiye şudur: Hem iç hem 
de dış mekanlarda, kendinizle birlikte 

yaşamadığınız veya evinizden olmayan veya 
destek balonu arasında en az 2 metre 

mesafe bırakın. Bir sosyal grupta 
tanışmanız gereken kişi sayısı sınırlarını tak-

ip edin Bu, birlikte yaşamadığınız veya 
hepiniz aynı destek balonunun içinde olma-
dığınız sürece 6 kişiden fazla karşılaşmamak 

anlamına gelir. Kısa bir süre içinde sosyal 
olarak kaç farklı insanı görebildiğinizi 

sınırlayın. Dışarıda insanlarla tanışmak, 
içeride insanlarla tanışmaktan daha güven-
lidir çünkü temiz hava daha iyi havalandır-
ma sağlar. Yerel kısıtlamaların uygulandığı 

bir bölgede yaşıyorsanız,  
 

COVID-19'un yayılmasını azaltmaya 
yardımcı olmak için neler yapabileceğiniz 

konusunda rehberlik için yerel kısıtlamalar 
hakkındaki bilgileri kontrol edin.  

 
 https://www.e4education.co.uk/covid-19-

resources-for-parents-schools-and-students 
 
 https://www.gosh.nhs.uk/news/coronavirus

-covid-19-information-children-young-
people-and-families 

 
 https://www.rcpch.ac.uk/resources/covid-

19-resources-parents-carers 
 
 https://www.gov.uk/guidance/national-

lockdown-stay-at-home 
 
 https://www.unicef.org/parenting/

coronavirus-covid-19-guide-parents 
 

 
Gainsborough'da COVID güvenli olmak  

Değişikliklerin Özeti 
 

 Sitedeki tüm ziyaretçiler için maskeler 
 
 Yetişkin 2 metre sosyal mesafe 

Sabah Bırakma 
 

Sabah Gainsborough'da okul topluluğumuz için iyi 
sonuç veren doğal aşamalı bir başlangıç yapıyoruz. 

Lütfen çocukların aşağıdaki yerlere geldiğinden emin 
olmaya devam edin: 

 
Yumuşak başlangıç okumasına ve hecelemeye 

erişmek için saat 8.45'e gidin ve lütfen belirlenen kapı 
aralıklarına bırakmaya devam edin. 

 
 8.30 Ön kapı açılıyor ve aileler ön giriş alanında 

bekleyebilir 
 
 8.40 Çocukların derslere girmesi için açık yan 

kapılar 
 
 8.45am tüm zemin kat kapıları açık 
 
 9:00 ön kapı kapanır 



Almak 
 
Maskeler takılmalıdır 
 
3.20pm Kapı açılıyor 
15:30 Yan kapılar açılıyor 
 
Lütfen çocuğunuzu / çocuklarınızı aldıktan sonra 
derhal oradan ayrılın. 

Artan Kontrol Önlemleri 
 

Gainsborough'da enfeksiyon kontrol önlem-
lerimizi iyi yönettiğimize ve vakalarımızın 

izole edildiğine inanıyoruz. Tüm personeli ve 
aileleri korumak için şimdi toplayıp okuldan 
ayrılan tüm yetişkinlerden okul tesislerinde 

maske takmalarını istiyoruz. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ayrıca velilerden okul binasına girme sürel-
erini azaltmalarını istiyoruz. Üniforma sipa-
riş etmek / toplamak, öğrenim paketlerini 
almak ve personelle konuşmak için lütfen 
Çocuk Merkezi ve Merkez Ofis dışında 
bekleyin. 
 
Bunun olası kontaminasyon riskini azal-
tacağını umuyoruz. 
 

Çocuğunuz İyi Değilse 
 

Çocuklarda COVID-19'un belirtileri nelerdir? 
 

Koronavirüsün ana semptomları: 
• yüksek sıcaklık 
• yeni, sürekli bir öksürük - bu, bir saatten fazla 
süren çok fazla öksürük veya 24 saat içinde 3 veya 
daha fazla öksürük olayı anlamına gelir 
• koku veya tat alma duyusunda bir kayıp veya 
değişiklik - bu, onların hiçbir şeyi koklayamayacak-
ları veya tadamayacakları veya normalden farklı 
bir koku veya tada sahip olmayacakları anlamına 
gelir. 

 
Çocuğunuzun semptomları varsa ne yapmalı? 

 
Çocuğunuzda koronavirüsün ana semptomların-

dan herhangi biri varsa: 
1. Mümkün olan en kısa sürede koronavirüs olup 

olmadığını kontrol etmek için bir test yapın. 
2. Evde kalın ve test sonucunu alana kadar 

ziyaretçiniz olmasın - yalnızca test için evinizden 
çıkın. 

3. Çocuğunuz şu anda okul ortamına gidiyorsa 
lütfen okula bildirin. 

 

 
Birlikte yaşadığınız ve destek balonunuzdaki her-
hangi biri de sonucu alana kadar evde kalmalıdır.  


