Friday 4th December 2020

COVID-19 Guidance

Dear Parents/Carers,

I am writing to reinforce the key expectations to parents/carers during this time. It is vital that we all follow
public health guidance to reduce the risk of infection.
1. If anyone in your household has any one of the following symptoms of COVID-19, however mild,
everyone in the household needs to stay at home and isolate:
a. Fever (greater than 37.8°C)
b. New persistent/continuous cough
c. Loss or change in taste or smell
It is essential you notify the school if your child or anyone in your household is experiencing
any symptoms.
2. The person with symptoms should access testing via the NHS testing website or by phoning 119.
Do not wait; ask for a test as soon as possible after symptoms start. If it is your child who is
displaying symptoms you can request a test on their behalf. If the individual tests positive the
household will need to continue to self-isolate for 14 days from when the individual’s
sympstoms started, it is essential you notify the school.
3. If your child has had a COVID test please inform the school as soon as you receive the result. If this
is not during school hours please email admin@olovrc.com as a matter of urgency.
4. If there is a confirmed case of COVID-19 at school we will ask all ‘close contacts’ (e.g. children and
staff in the ‘bubble’) to self-isolate for 14 days. If anyone develops symptoms whilst self-isolating
they are asked to book a test and keep the school informed. It will only be those that have been
‘close contacts’ of the person that has tested positive that will be required to self-isolate. The rest of
the household do not need to isolate and any siblings should continue to attend school, unless the
child who is self-isolating then develops symptoms. Then all family members will need to isolate
until the results of the test have been received.

Yours sincerely,

Ms K.Coll / Headteacher
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Piątek 4 grudnia 2020

Wytyczne dotyczące COVID-19

Drodzy Rodzice / Opiekunowie,

Piszę, aby wzmocnić kluczowe oczekiwania wobec rodziców / opiekunów w tym czasie. Ważne jest,
abyśmy wszyscy przestrzegali wytycznych dotyczących zdrowia publicznego, aby zmniejszyć ryzyko
infekcji.
1.Jeśli ktoś w Twoim gospodarstwie domowym ma którykolwiek z poniższych objawów COVID-19, nawet
jeśli jest łagodny, wszyscy domownicy muszą pozostać w domu i odizolować się :
a. Gorączka (powyżej 37,8 ° C)
b.Nowy uporczywy / ciągły kaszel
c. Utrata lub zmiana smaku lub zapachu
Ważne jest, aby powiadomić szkołę, jeśli Twoje dziecko lub ktokolwiek w Twoim gospodarstwie
domowym ma jakiekolwiek objawy.
2. Osoba z objawami powinna uzyskać dostęp do testów za pośrednictwem strony internetowej NHS
poświęconej testom lub dzwoniąc pod numer 119. Nie czekaj; poproś o badanie tak szybko, jak to możliwe
po wystąpieniu objawów. Jeśli to Twoje dziecko wykazuje objawy, możesz poprosić o badanie w jego
imieniu. Jeśli indywidualny test wypadnie pozytywnie, gospodarstwo domowe będzie musiało
kontynuować izolację przez 14 dni od rozpoczęcia objawów danej osoby, należy koniecznie
powiadomić o tym szkołę.
3.Jeśli Twoje dziecko przeszło test COVID, poinformuj o tym szkołę, gdy tylko otrzymasz wynik. Jeśli
nie dzieje się to w godzinach szkolnych, pilnie wyślij e-mail na adres admin@olovrc.com .
4.Jeśli w szkole zostanie potwierdzony przypadek COVID-19, poprosimy wszystkie „bliskie kontakty” (np.
Dzieci i personel w „bańce”) o izolację na 14 dni. Jeśli u kogoś wystąpią objawy podczas samoizolacji, jest
proszony o zarezerwowanie testu i poinformowanie szkoły. Tylko ci, którzy byli „bliskimi kontaktami”
osoby, która uzyskała pozytywny wynik, będą musieli się odizolować. Pozostali domownicy nie muszą się
izolować, a rodzeństwo powinno nadal uczęszczać do szkoły, chyba że u dziecka, które jest
samoizolujące, pojawią się objawy. Następnie wszyscy członkowie rodziny będą musieli izolować się, aż
do otrzymania wyników testu.
Z poważaniem,

Pani K.Coll / Headteacher
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