
Mieszanie poza szkołą 
 

Aby chronić siebie, swoją rodzinę, przyjaciół i 
społeczność, powinieneś ćwiczyć dystans społec-

zny. 
 
Główną radą dla każdego jest::  
Zachowaj co najmniej 2 metry odległości między 
sobą a kimkolwiek, z kim nie mieszkasz lub kto nie 
jest z twojego gospodarstwa domowego lub pod-
pierającego bańkę - zarówno wewnątrz, jak i na 
zewnątrz. 
przestrzegaj ograniczeń dotyczących liczby osób, 
które powinieneś spotkać w grupie społecznej Oz-
nacza to spotkanie nie więcej niż 6 osób, chyba że 
wszyscy mieszkacie razem lub wszyscy znajdujecie 
się w tej samej bańce wsparcia. 
ogranicz liczbę różnych osób, które widzisz to-
warzysko w krótkim okresie czasu, spotykając 
ludzi na zewnątrz, kiedy tylko możesz. Spotkania z 
ludźmi na świeżym powietrzu są bezpieczniejsze 
niż spotkania w pomieszczeniach, ponieważ 
świeże powietrze zapewnia lepszą wentylację. 
Jeśli mieszkasz na obszarze, na którym obowiązują 
lokalne ograniczenia, zapoznaj się z informacjami 
o lokalnych ograniczeniach, aby uzyskać 
wskazówki, co możesz zrobić, aby ograniczyć 
rozprzestrzenianie się COVID-19. 

Aby uzyskać przyjazne porady 
rodzinne dotyczące COVID-19, skor-

zystaj z poniższych linków:

 
 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 
 
 https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus

-covid-19 

Bezpieczeństwo 
COVID w  

Gainsborough 

podsumowanie zmian 
 Maski dla wszystkich odwiedzających 

witrynę  
 Dystans społeczny na odległość 2 metrów 

Zasnąć rano 
 

W Gainsborough zaczynamy rano w naturalny sposób 
rozłożony w czasie, co dobrze sprawdza się w naszej 
społeczności szkolnej. 

Prosimy o dalsze zapewnianie przyjazdu dzieci na: 
 
 8.45, aby uzyskać dostęp do miękkiego startu 

czytania i ortografii, i proszę nadal wysiadać 
pod wyznaczonymi drzwiami. 

 
 8.30 otwiera się frontowa brama i rodziny mogą 

czekać przed frontowym wejściem 
 
 8.40 Boczne bramy otwarte dla dzieci do 

wejścia na zajęcia 
 
 8.45 wszystkie drzwi na parterze otwierają się 

 
 Zamknięcie bramy frontowej o 9 rano  



Odebrać 
 
Należy nosić maski 
 
 15.20 Brama ot-

wiera się 
 15.30 Otwierają się 

boczne bramy 
 
Prosimy o niezwłoczne opuszczenie domu po ode-
braniu dziecka / dzieci. 

Zwiększone środki kontroli  
 

Uważamy, że dobrze poradziliśmy sobie z naszymi środ-
kami kontroli zakażeń w Gainsborough i nasze przypadki 
zostały odizolowane. W celu ochrony wszystkich pra-
cowników i rodzin prosimy teraz, aby wszyscy dorośli 
zbierający i przywożący nosili maski na terenie szkoły 

lokal. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Prosimy również rodziców, aby zmniejszyli liczbę 
wejść do budynku szkoły. Prosimy zaczekać przed 
Centrum Dziecięcym i Głównym Biurem na 
zamówienie / odebranie mundurka, odebranie 
pakietów do nauki, porozmawiać z personelem. 
 
Mamy nadzieję, że zmniejszy to ryzyko jakiegokol-
wiek możliwego zanieczyszczenia. 

 

 

Jeśli Twoje dziecko jest chore 
  

Jakie są objawy COVID-19 u 
dzieci?  

Główne objawy koronawirusa to: 
• wysoka temperatura 

• nowy, ciągły kaszel - oznacza to intensywny 
kaszel trwający dłużej niż godzinę lub 3 lub więcej 

epizodów kaszlu w ciągu 24 godzin 
• utrata lub zmiana zmysłu powonienia lub smaku 

- oznacza to, że nie mogą niczego wyczuć ani 
posmakować lub rzeczy pachną lub smakują inac-

zej niż normalnie. 
 

Co zrobić, jeśli Twoje dziecko ma objawy? 
 

Jeśli Twoje dziecko ma którykolwiek z głównych 
objawów koronawirusa: 

Wykonaj test, aby jak najszybciej sprawdzić, czy 
mają koronawirusa. 

2. Zostań w domu i nie przyjmuj gości, dopóki nie 
otrzymasz wyniku testu - wychodź z domu tylko na 

test. 
3. Proszę powiadomić szkołę, jeśli Twoje dziecko 

uczęszcza obecnie do szkoły. 
 
 

Każdy, z kim mieszkasz i każdy z Twojej bańki 
wsparcia, również musi pozostać w domu, dopóki 

nie uzyskasz wyniku. 


