1. Drodzy rodzice
W poniedziałek 20. kwietnia 2020 szkoły w Gminie Gribskov będą ponownie otwarte.
Konkretnie oznacza to że:
 Wszyscy uczniowie 0.- 5. klasy zaczynają chodzić do szkół i świetlic




Uczniowie 0.-10. klas specjalnych zaczynają chodzić do szkoły i na zajęcia pozaszkolne
Uczniowii 6.-10. klasy kontynuują naukę w domu.

Gmina Gribskov przestrzega wymogów i ograniczeń, jakie stawia się w związku z ponownym otwarciem
szkół o instytucji dla dzieci. Jest to poważnym zadaniem żeby zrealizować te wymogi, miedzy innymi
dostarczenia odpowiedniej ilości zlewów i toalet, ustawienia pawilonow jak u dostarczenie
odpowiedniej ilości środków ochrony osobistej. Również realizacja programu zajęć, z przestrzeganiem
odpowiedniej odleglości itp. Rada Miejska Gminy postanowila odroczyc datę ponownego otwarcia z
dnia 15. na 20 kwietnia. Postanowiono tez utrzymać program Mini-FOm zaczynając w dniu 22.
kwietnia. Ci, którzy mają dzieci w Mini-FO, otrzymają odrębny list na ten temat.
Wprowadzenie nowych dzieci w rytm w tym okresie będzie omówione też z rodzicami i
wspólpracownikami, tak, aby kaźde dziecko czuło się bezpiecznie, i żeby wszyscy zdawali sobie sprawę
czego mogą sie spodziewać.
Aby w maksymalnym stopniu ograniczyć ryzyko zaraźeń, jest szereg warunków, ktore musimy
realizować. W liscie przeczytacie, jakie wymogi będą realizowane, i jak Wy, jako rodzice macie się do
nich ustosunkować w poniedziałek, w dniu otwarcia,

Zmieniony dzień szkolny
Wasze dzieci bedą miały inny dzień szkolny, niż ten, który znają z okresu przed zakmknięciem. Będą
zmiany dotyczące dzieci, rodziców jak i wspólpracowników. W Gminie Gribskov będą realizowane
programy, jak najlepsze dla realizacji optymalnego dnia nauki w szkole dla wszystkich. To może
oznaczać redukcje w programie dnia szkolnego w porównaniu z normalym programem, jak i że program
nauczania nie koniecznie będzie podzielony na przedmioty w sposób dotychczasowy.
Wszyscy uczniowie będą mieli 5 godzin zajęć codziennie, ale niekoniecznie z jednoczesnymi przerwami.
Otrzymacie bliższe informacje na ten temat poprzez platformę Aula od kierownictwa Waszej szkoły.

Swietlica
Swietlica otwiera codziennie od godz. 6:30 do rozpoczęcia zajeć szkolnych, i ponownie po zakończeniu
zajęć szkolnych do godz. 17:00, od poniedzialku do czwartku, a do 16:30 w piątki.
Apelujemy do rodziców, zeby informowali o zwolnieniu dzieci, jeżeli nie będa korzystać ze swietlicy
Jeżeli macie pytania, prosimy je kierować do kierwnictw szkół albo kierowników świetlic.
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Transport
Będzie ponownie zorganizowany transport dla dzieci ku temu uprawnionych od pon. 20. kwietnia
Wymogi władz zdrowotnych dotyczące transportu będą realizowane skrupulatnie. Jeżeli będą w tej
sprawie zmiany, poinformujemy na ten temat.
Wszyscy rodzice dzieci, które korzystają z jazdy autobusem szkolnym abo flexkørsel, zostali już
skontaktowani i poproszenie o zadeklarowanie się czy ich dziecko/dzieci ma/mają potrzebę
transportu autobusem szkolnym albo flexkørsel przed 10. maja.

Sniadaniówka i owoce popołudniu
Nie będa podawane posiłki w szkołach i w świetlicy do 10. maj. A zatem wszystkie dzieci muszą miec
sniadaniówki i owoce z domu. Dzieci korzystające z swietlicy rano, mają też mieć ze sobą sniadanie, a
dzieci korzytające ze świetlicy popoludniu mają też miec posiłek popołudniowy

Wspólne wytyczne
Poszczególne szkoły mają różne waunki lokalowe, obszary terenowe jak i waunki parkingowe Dlatego
też realizacja wymogów władz zdrowotnych będzie realizowana indywidualnie w poszczególnych
szkołach. One też będą informować Was o tym poprzez platformę Aula.

Sprzątanie I higiena
Szkoly I swietlice realizują obowiazujące wytyczne odnośnie zaleceń władz zdrowotnych.
Oznacza to, że wszyscy wspólpracownicy będą w zwiększonym stopniu zwracać uwage na sprzątanie I
dobre procedury dnia codziennego w sprawie higieny osobistej dorosłych jak I dzieci.
Higena rąk
Dla zapewnienia higieny rąk, trzeba zwrócic uwagę na:
 Uczniowie myją ręce w wodzie I płynnym mydle po przybyciu do szkoły
 Jeżeli rodzice mają porzebę wejscia do szkoły, myją rece w wodzie I płynnym mydle po
przybyciu do szkoły
 Uczniowie myją ręce często, kiedy mają ręce widocznie brudne, i w stalej częstotliwości, np. na
kazdej przerwie, jako minimum co druga godzina.




Pracownicy i uczniowie myją rece w wodzie I w płynnym mydle/albo w spirytusie, gdy zmieniają
klase, w której mają uczyć.
Gdy nie ma dostępu do wody I mydła, np. w trakcie wycieczek, używany będzie spirytus do
mycia rąk.

3/4
Odstęp
Aby zapewnić odpowiedni odstęp miedzy uczniami I nauczycielami, będzie zwracana uwaga na warunki
lokalowe, i na to, aby uczniowie nie zbierali się w zbyt dużych grupach. Osiągnie się to poprzez:
Odstep miedzy ławkami szkolnymi ma być 2 metry
Przerwy będa planowane z przesunięciem, tak, abu niezbyt wielu uczniów mialo przerwę jednocześnie.






Wiecej doroslych bedzie nadzorowac, aby dzieci nir zblizaly sie do siebie zbytnio.
Zabawy beda odbywac w mniejszych grupach I tylko w ramach tej samej klasy (do pięciu
uczniow na zewnątrz i dwó ch-trzech wewnątrz.
Unikaj transportu publicznego przy ewt. wycieczkach szkolnych.
Nakłania się uczniów do przebywania w tych samych, mniej licznych grupach, w godzinach
szkolnych, jak I pozaszkolnych.
Wszyscy dorośli mają zachowaó dodatkowy odstęp miedzy sobą, podczas dostarczania dzieci do
szkół, jak I przy odbiorze ich. Jest to odpowiedzialnoscią rodziców.

Sprzątanie
Szkoła ma zwrócić uwagę na bieżące sprzątanie w przeciągu dnia, tak, aby zmniejszyć ryzyko zakażania,
Oznacza to, że należy:
 Myć kabiny, toalety, guziki do spłukiwania, deski klozetowe, powierzchnie stołów I ławek,
klamki itp. 2 razy dziennie



Deski klozetowe beda zmywany I czyszczone spirytusem min. 2 razy dziennie
 Kosze na śmieci w klasach jak w toaletach mają byc opróżniane zanim będą wypelnione, jako
miniumum raz dziennie
 Tablety, zabawki, pc-tastatury itp. będą wycierane I myte wielokrotnie w ciągu dnia
Choroba
Pracownikom jak i uczniom nie wolno przyjść do szkoły albo swietlicy, jeżeli mają symptomy choroby
typu kaszel, gorączka, ból gardla, ból karku, trudności w oddychaniu.
Jezeli Ty, albo Twoje dziecko mają lagodne symptomy infekcji górnych dróg oddechowych, albo ostre
symptomy w formie kaszlu, gorączki, bólu gardla, bólu karku, trudności w oddychaniu, podejrzewaj
COVID'a -19!
Ci którzy wykazuja symptomy, mają na początku lagodne objawy, takie jak ból gardla, bóle mięśni karku,
suchy kaszel, W tej fazie z reguły malo albo wogóle nie ma podwyszonej gorączki. Inne typowe objawy
to gorączka I bol głowy. Przy przebiegu z pogorszeniem mogą nastąpic objawy takie jak trudności w
oddychaniu, sprzyspieszony oddech. Zatkany nos, albo katar – bez innych objawow - nie są typowe dla
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Covid'a 19, co oznacza, że jest mniejsze prawdopodobieństwo, że sa to objawy wywołane przez Covid29. Patrz ewt. na www.sst.dk

Przy najmniejszych objawach choroby, dzieci jak I dorośli mają pozostać w domu do okresu, kiedy przez
48 godzin są wolni od objawów choroby.
Rodzicom I innym nie wolno przybyć do szkoły albo swietlicy, jeżeli mają symptomy choroby.
Dzieci I dorośli mieszkający w domu z innymi. którzy mają Covid19- wirusa, nie mogą przychodzić do
szkoly ani świetlicy
Jezeli stwierdzi się, że jakieś dziecko lub dorosly , które było w szkole lub w swietlicy dostało wirusa
Covid 19, szkoła ta musi być o tym poinformowana , tak, aby mogła powiadomić inne dzieci I dorosłych,
które mialy kontakt z daną osobą.

Znowu w szkole
Porozmawiajcie z dziećmi, że czeka ich trochę zmieniony dzień szkolny, kiedy znowu pójdą do szkoły w
poniedziałek.
Jeżeli macie jakieś wątpliwości lub pytania, skontaktujcie się z nauczycielami lub kierownictwem szkoly.
Cieszymy sie na ponowy start.

