
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRĮŽIMAS PRIE MOKYKLOS PROCEDŪRŲ 

ŠIOS PROCEDŪROS GRINDŽIAMOS DABARTINĖMIS VISUOMENĖS SVEIKATOS KONSULTACIJOMIS.                                              
ŠIS DOKUMENTAS BUS PERŽIŪRĖTAS IR TIKIMASI, KAD BUS IŠLEISTI KITI PROTOKOLAI; JUMS BUS 

PRANEŠTA, KAI TAI ĮVYKS. 
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Įvadas 

Grįžimas į mokyklą bet kuriais metais sukelia savų iššūkių, tačiau šiais metais taip pat turime 
kovoti su „Covid-19“ pandemijos keliama grėsme. Ruošiantis studentų grąžinimui, svarbiausia 
yra studentų ir jų šeimų interesai, taip pat personalo saugumas. Gyvybiškai svarbu grįžti į 
mokyklą pozityviai ir nuosekliai. Ramybės, saugumo, vilties, priklausymo ir ryšio su mūsų 
mokyklos bendruomene jausmas ir, svarbiausia, pragmatizmo ir sveiko proto jausmas visiems 
užtikrins veiksmingą sugrįžimą į klasę. 

Šio dokumento tikslas - padėti pateikti aiškias nuorodas mokiniams ir jų šeimoms, kaip veiks 
mūsų mokykla, kai vėl atsidarysime. Mes tikrai laukiame studentų priėmimo atgal ir 
padarysime viską, kas įmanoma , kad mokslo metai vyktų sklandžiai.  

Šis dokumentas bus jums per veiksmus mes yra tak ing daryti viską praktinį išvengti Covid-19 
įvežimas į mokyklą ir žingsnius, kurių galima imtis siekiant sumažinti plitimo tikimybę per 
mokyklą tuo atveju, Covid-19 yra supažindinamas su mokykla. 

  
Gerovė 

Mūsų mokyklų bendruomenių gerovė yra pagrindinis Švietimo departamento bendrojo plano, 
užtikrinančio sėkmingą sugrįžimą į mokyklą, elementas. Mokyklos gavo departamento 
rekomendacijas, kaip geriausiai padėti visiems mūsų mokyklos bendruomenei per šį perėjimą, 
ir mes tai padarysime prioritetu, kai studentai grįš. 

Svarbu pažymėti, kad kai kuriems mokiniams grįžimas į mokyklą gali būti sudėtingas ir jiems 
gali prireikti papildomos paramos. Tėvų / globėjų, mokinių ir mokytojų bendradarbiavimas 
bus nepaprastai reikšmingas padedant mokiniams prisitaikyti prie naujos mokyklos aplinkos. 

  

Sveikatos ir saugos priemonės 

Saugus mūsų mokyklos veikimas sutelktas į dvi konkrečias sritis: 

1: „Covid-19“ patekimo į mokyklos bendruomenę rizikos sumažinimas; ir 

2: Rizikos valdymas, jei ji įvesta. 

Kad mokykla pasiektų aukščiau nurodytus dalykus, labai svarbu, kad virusą kontroliuotų: 

· Reguliari rankų higiena;           

· Išlaikyti fizinį atsiribojimą;           

· Kvėpavimo takų higienos ir kosulio etiketo taikymas; ir           

· Aplinkos higiena.           

  

  

Žinant COVID-19 simptomus 

Norint užkirsti kelią COVID-19 plitimui, svarbu žinoti ir atpažinti simptomus. Šie simptomai yra 
šie: 

o aukštos temperatūros 
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o kosulys 
o dusulys ar kvėpavimo sunkumai 
o kvapo ar skonio praradimas ar skonio iškraipymas 

  
Jei vaikas / vaikai skundžiasi bet kuriuo iš šių simptomų, prašau, kad vaikas / vaikai būtų namie 
ir nedelsdami paskambinkite savo šeimos gydytojui. Tuo atveju, jei mūsų mokykloje lankosi 
daugiau nei vienas vaikas; Jei kuris nors iš jūsų vaikų pasireiškia simptomais, prašome, kad visi 
broliai ir seserys liktų namuose, kol bus baigtos konsultacijos su šeimos gydytoju ir (arba) 
COVID-19. 
  
Jei studentas ar darbuotojas prieš grįždami į mokyklą (ty per 14 dienų) buvo užsienyje į šalis , 
neįtrauktas į žaliojo sąrašo šalis , mes prašome, kad jie užtikrintų, jog yra 14 metų iš eilės prieš 
grįždami į mokyklą. Jei jūsų vaikas / vaikai būtų buvę užsienyje prieš atnaujindami mokyklą, 
mes laukiame jūsų el. Laiško. 
  
Studentai bus skatinami ir tikimasi laikytis sveikatos patarimų, susijusių su rankų sanitarija, 
kvėpavimo takų etiketu ir tt. Šiuo klausimu visi studentams bus aiškiai pranešama apie 
reikalavimus nuo metų pradžios. 
  
Jei susirgs mokyklos bendruomenės narys, mokykloje bus įrengti izoliavimo kambariai. Labai 
svarbu, kad visi tėvai / globėjai mokykloje būtų užregistravę teisingą kontaktinę 
informaciją. Jei kyla abejonių, nedelsdami susisiekite su mokyklos kabinetu numeriu 094 
9630235 arba rašykite el. Paštu s.gibbons@ballyhauniscs.ie 
  
Rankų ploviklio dozatorius bus įrengtas aplink mokyklą, visose bazinėse vietose, sporto 
salėje ir mokyklos įėjimo / išėjimo vietose. Visiems studentams taip pat bus įteiktas kišenės 
dydžio sanitarijos butelis. Studentai visada turėtų tai nešiotis ir naudoti, kai to reikia. Tai 
užpildyti yra studento pareiga. 
  
Reguliari rankų higiena 

Grįžus į mokyklą mokiniams bus primenama apie teisingus rankų plovimo / rankų plovimo 
protokolus 

Nusiplaukite / nušluostykite rankas 

       prieš išeidami iš namų 
       prieš ir po viešojo transporto 
       atvykus / išėjus iš mokyklos / kitų vietų 
       judant klasėms 
       prieš ir po valgio ir ruošiant maistą 
       po kosulio ar čiaudulio 
       po naudojimosi tualetu 
       kur nešvarios rankos 

  
Išlaikyti fizinį atstumą 

Visuomenės sveikatos patarime išdėstytos priemonės skirstomos į dvi kategorijas 

1. Didėja atsiskyrimas 
2. Mažėja bendravimas tarp studentų, tarp studentų ir personalo bei tarp personalo, kai 
jie yra kartu. 

mailto:s.gibbons@ballyhauniscs.ie
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Didėja atsiskyrimas 

Visi mūsų kabinetai buvo pertvarkyti taip, kad būtų išlaikytas 1 metro fizinis atstumas tarp 
mokinių.  Visos mokyklos erdvės buvo išnaudotos siekiant maksimaliai atsiriboti 

 Patekimas į mokyklos valgyklą bus išdėstytas taip, kad būtų daugiau erdvės tarp 
mokinių. Metų grupėms bus paskirstytos pertraukos ir pietų pertraukos  
 Tvarkaraščiai buvo pataisyti, kad būtų kuo mažiau studentų 
 Bus reguliuojamas ir prižiūrimas studentų judėjimas koridoriais 
 Kai kurios klasės buvo pertvarkytos, kad būtų sumažintas skaičius 
 Spintelės bus prieinamos studentams, tačiau bus naudojamos tik nustatytą laiką. Studentai 
apie tai bus informuojami įvadinio pranešimo metu. 

Visi studentai: 

 Turi sėdėti jiems skirtoje vietoje. 
 Draudžiama perkelti stalus klasėse. Dabar visos klasės yra pažymėtos grindimis; svarbu, kad 
stalai liktų jiems skirtoje vietoje. 
 Jei įmanoma, išlaikykite 2 metrų fizinį atstumą nuo kitų žmonių. Tai bus ypač svarbu atsiminti 
pertraukų metu 
 Privalu naudoti savo spintelę kuo rečiau ir tik nustatytu laiku 
 Draudžiama sustoti spintelėje. 
 Atvykus į mokyklą ir pertraukų metu turėtų būti lauke gryname ore 

  

Mažėja sąveika 

Norint atpažinti, kokias ribas tarp studentų galima pasiekti, būtinas sveiko proto 
požiūris. Tačiau mes visi turime padaryti viską, kad kuo mažiau bendraujame.  

Dėl daugumos PA r t studentai liks jiems skirtą bazinę klasėje ir mokytojai persikels į 
juos. Studentai visą dieną judės klasių keliais dalykais, įskaitant praktinius / gamtos mokslų / 
IT užsiėmimus. Šis judėjimas bus prižiūrimas ir bus kuo mažesnis.  

Visi studentai 

 Eidami į klasę ryte ar po pertraukų ir pereidami iš vienos klasės į kitą, padarykite tai greitai 
 Bendradarbiaukite su vadovais, kurie bus koridoriuose, siekdami kuo mažiau bendrauti su 
studentais 
 Tarp klasių negalima lankytis spintelėse 
 Ribokite bendravimą atvykstant ir išvykstant koridoriuose ir kitose bendro naudojimo vietose 
 Valgyklą naudokite tik nustatytu pertraukos / pietų metu 
 Venkite fizinio kontakto, pavyzdžiui, apkabinimo, rankos drebėjimo 
 Venkite dalytis asmeniniais daiktais, tokiais kaip rašikliai, skaičiuotuvai, knygos ir pan. 
 Jei naudojote elektroninius prietaisus, prieš ir po naudojimo asmeninį kompiuterį turite 
išvalyti pateiktomis servetėlėmis 

  
Kvėpavimo takų higiena ir kosulio etiketas 

Visi studentai 

 Venkite liesti veido, akių, nosies ir burnos 
 Kosulį ar čiaudulį uždenkite alkūne ar audiniu 
 Išmeskite šiukšliadėžėse naudojamus audinius 
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Kaukės / veido dangos 

Studentai turės dėvėti veido dangą. Audiniai, padengti audiniais , yra kliūtis, padedanti 
išvengti kvėpavimo takų lašelių patekimo į orą ir ant kitų žmonių, kai veidą dengiantis asmuo 
kosėja, čiaudėja, kalba ar pakelia balsą. Taigi audinių veido danga yra skirta užkirsti 
kelią viruso plitimui iš nešiojamojo asmens (kuris gali nežinoti, kad yra užsikrėtęs) tiems, su 
kuriais jie artimai kontaktuoja.     

Todėl reikalaujama, kad mokytojai, darbuotojai ir studentai, lankantys pradines mokyklas, 
būtų padengti veido danga, kai negalima išlaikyti 2 m fizinio atstumo nuo kitų darbuotojų ar 
mokinių.    
Visi mokiniai, kuriems taikoma pirminė transporto schema, turėtų dėvėti veido dangą, 
nebent yra svarių priežasčių to nedaryti. Indukcijos metu visiems studentams bus suteiktas 
veido uždengimas.  
  

Audinių veido dangos neturėtų dėvėti nė viena iš šių grupių:  
        Bet kuris asmuo, kuriam sunku kvėpuoti  
        Bet kuris asmuo, kuris yra be sąmonės ar negali  
        Asmuo, negalintis nuimti veido padengimo be pagalbos  
        Bet kuris asmuo, turintis specialiųjų poreikių ir kuris gali jaustis nusiminęs ar labai 
nepatogiai dėvėti veido dangą, pavyzdžiui, asmenys, turintys intelekto ar raidos negalią, 
psichinės sveikatos būklę, jutimo problemas ar lytėjimo jutimą.  

  
Visi studentai: 

 Dėvėdami veido dangą, studentai neturėtų liesti veido ir turėtų nusiplauti ar dezinfekuoti 
rankas (naudodami rankinį sanitarą) prieš uždėdami ir nuimdami veido dangą.     
 Veido dangos turėtų būti laikomos kiekvienam studentui skirtoje vietoje, kuri yra atskirta 
nuo kitų, kai nėra dėvima (pvz., Etikečių krepšyje), kai ji nenaudojama. 
 Audinių veido dangos turi būti plaunamos kiekvieną dieną po naudojimo ir (arba) prieš vėl 
naudojant, arba jei jos yra gerai suteptos.  
 Veido dangos negalima dėvėti, jei jos šlapios. Šlapias audinio veido danga gali apsunkinti 
kvėpavimą.  
 Veido uždengimas ar kaukė nepaneigia poreikio likti namuose, jei simptomas pasireiškia.  

  
  
Aplinkos higiena 

Vadovaujantis Visuomenės sveikatos patarimais, mūsų mokykloje bus diegiami reguliarūs ir 
patobulinti valymo režimai. Mūsų valymo darbuotojams buvo parengta speciali valymo 
mokymo programa „Covid-19“, mokykla gavo papildomą finansavimą padidintoms valymo 
išlaidoms padengti. 

● Kiekviena mokyklos aplinka bus valoma bent kartą per dieną       

● Bus patobulinta bendro naudojimo įranga, tokia kaip įrankiai, meno medžiagos, 
elektroninė ir sporto įranga       

● Švietimo departamentas pateikė mums aiškius protokolus, įskaitant valymo protokolus, 
kurių bus laikomasi mokykloje, jei bus įtariamas ar patvirtintas „Covid-19“ atvejis.       

Visi studentai: 
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 Bus paskirtas stalas jų pagrindinėje klasėje. Jie privalo sėdėti prie visų stalų prie šio stalo, 
nebent mokytojas paprašytų jų pajudėti. Jei reikia, tai taip pat padės atsekti kontaktus. 
 Privalo pasirūpinti, kad išeidami iš klasės neštųsi visus asmeninius daiktus 
 Koridoriuose negalima palikti mokyklinių rankinių, knygų ar kitos medžiagos 
 Atsakingas už bet kokio jų naudojamo kompiuterio valymą. Klaviatūrą ir ekraną prieš 
naudojimą reikia atsargiai nušluostyti. Tam tikslui bus tiekiamos servetėlės. 
 Turite būti ypač atsargūs, kad po pertraukos ir pietų pertraukos patys neišmesite šiukšlių ir 
nesutvarkyti. 

  

Uniforma 

Visada turi būti dėvima visos mokyklos uniforma. Tai apima tik juodus batus. Mes patariame 
mokiniams, jei jie turi mokyklinę striukę , dėvėti ją , nes mokykla bus vėdinama visą 
dieną. Hoodies ir kiti švarkai neleidžiami. 

Studentai turės galimybę naudotis PE klasės persirengimo kambariais - persirengimo 
kambariai yra pažymėti taip, kad studentai galėtų išlaikyti 1 metro atstumą . 

Jei įmanoma, mes raginame jūsų vaiko uniformą skalbti kuo dažniau, kai tai įmanoma. Tai 
patariamoji rekomendacija. 

  

Mokyklos dienos rutina 
Ateina t ir f rom mokykla 

Remiantis Vyriausybės nuostatais, visi mokiniai, keliaujantys mokykliniu transportu, privalės 
nešioti veido kaukę, sėdėti šalia brolio (-ų) ar likusį kadencijos laiką sėdėti šalia to paties 
asmens.  Studentų prašoma tvarkingai išlipti iš autobuso. 

Rytas: 

Studentai neturėtų susiburti į grupes, artimas viena kitai. Paskirtieji įėjimai ir išėjimai bus 
suteikiami visoms metų grupėms, kai jie grįš. Jaunesnieji moksleiviai naudos pagrindinį 
įėjimą pastato gale. Vyresnių klasių moksleiviai naudos priekinį įėjimą nuo kelio. 

Studentai bus paprašyti laikytis eilės valdymo protokolų rytais, įeinant į mokyklos pastatą. 

Studentai , stojantys į mokyklą, privalo: 
 Sanitaruokite rankas 

 Visada mokyklos pastate dėvėkite veido kaukę, 
 Eikite į savo spintelę ir sutvarkykite savo knygas bei medžiagą savo klasėms 
iki pietų laiko. Savo spintelę naudokite tik tada, kai galite atsiriboti nuo visuomenės. 

 Nuneškite paruoštą mokyklinį krepšį į klasę ir padėkite jį prie paskirto stalo. Negalima liesti 
bet kokį kitą stalas ar kėdė, kaip jie buvo nuvalyti / dezinfekuotas 

 Tuomet turite palikti roo m ir išeiti iš mokyklos, jei tinkamas oras. 
 Kai skamba varpas, eikite tiesiai į savo klasę naudodamiesi įėjimu, esančiu arčiausiai 

kambario. Prieš įeidami į pastatą, būtinai dėvėkite veido kaukę 

  

Vaikščiojimas pėsčiomis ar dviračiu : 

Visos mokyklos skatina mokinius vaikščioti ar važiuoti dviračiu į mokyklą, jei jie tai gali 
padaryti. Iš tėvų / globėjų reikalaujama laikytis ir gerbti visus socialinio atsiribojimo 
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protokolus, susijusius su bet kokiu kontaktu su mokykla. Tai apima dviejų metrų atstumo 
išlaikymą kitoms šeimoms, kai jie nukeliauja ar surenka vaikus iš mokyklos, ir bet kokį ryšį su 
mokykla.  

  
Klasės pakeitimas : 
  
Visos klasės grupės yra priskirtos pagrindinei klasei. Kiekvienas mokinys savo pagrindinėje 
klasėje turės paskirtą kėdę / stalą. Ribotą skaičių kartų per dieną studentai gali judėti 
klasėse, kad galėtų lankyti savo praktinius / gamtos mokslų / IT užsiėmimus - reikia atlikti 
šiuos veiksmus: 

  
        Įdėkite visas knygas ir įrangą į savo mokyklinį krepšį  
        Naudokite lauko taką kaip alternatyva vaikščioti į į koridorių , kur galima       
 Vykdykite koridoriuose esančių prižiūrėtojų nurodymus. 
 JŪS griežtai draudžiate eiti į savo klasterių užraktą   

        Kai pateksite į savo kambarį, eikite tiesiai į jums skirtą vietą / stalą  
 Išvalyti jūsų stalas ir kėdė naudojant valyti servetėlės numatytas.    
 Įdėkite panaudotą servetėlę į šiukšliadėžę .   

  
  
Pertrauka:  
  
Pertraukų laikas buvo paskirstytas taip, kad palengvintų studentų socialinį atsiribojimą. Jūs 
esate raginamas praleisti pertraukėlės laiką ne mokyklos pastate.  
  

 Jei po pertraukos einate į kitą klasę, jei kambaryje nėra laisvo , turėtumėte įdėti savo maišą 
į tą kambarį prie priskirto stalo.   
 Išeiti iš kambario ir Go out ide mokykloje ar valgykloje srityje.   
 Valgyklą studentai galės įsigyti maistui. Prašau laikytis išdėstytų eilių sistemų. Asamblėjos 
vietoje bus ribotas vietų skaičius. Mes skatiname studentus valgyti užkandį ir kuo greičiau išeiti 
į lauką. 
 Kai skamba varpas, eikite tiesiai į savo klasę naudodamiesi įėjimu, esančiu arčiausiai 
kambario. Prieš įeidami į pastatą, būtinai dėvėkite veido kaukę      
 Kai pateksite į savo kambarį, eikite tiesiai į jums skirtą vietą / stalą  
 Išvalyti jūsų stalas ir kėdė naudojant valyti servetėlės numatytas.    
 Įdėkite panaudotą servetėlę į šiukšliadėžę .   

  
  
Pietų laikas:   
  
Pietūs buvo paskirstomi taip, kad palengvintų socialinį studentų atsiribojimą. Jūs esate 
raginamas praleisti savo priešpiečių laiką ne mokyklos pastate.  
  

 Įdėkite visas knygas ir įrangą į savo mokyklinį krepšį  
 Eikite į savo spintelę ir sutvarkykite savo knygas bei medžiagą popietinėms klasėms . Savo 
spintelę naudokite tik tada, kai galite atsiriboti nuo visuomenės.  
 Jei po pietų pertraukos einate į kitą klasę, jei kambaryje nėra laisvo , turėtumėte įdėti savo 
maišą į tą kambarį prie savo priskirto stalo.   
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 Valgyklą studentai galės įsigyti maistui. Prašau laikytis išdėstytų eilių sistemų. Asamblėjos 
vietoje bus ribotas vietų skaičius. Mes skatiname studentus valgyti priešpiečius ir kuo greičiau 
išeiti į lauką. 
 Senjorų studentai leidžiama Down Town, kaip yra vyresniųjų mokinių privilegija - studentai 
yra atsakingas už išlaikyti savo socialinį atsiribojimą. Jei kyla problemų dėl studentų, kurie 
neišlaiko socialinio atsiribojimo ir susirenka į užeigos parduotuves, šią privilegiją gali 
tekti panaikinti.      
 Kai skamba varpas, eikite tiesiai į savo klasę naudodamiesi įėjimu, esančiu arčiausiai 
kambario , prieš įeidami į pastatą įsitikinkite, kad esate užsidėję veido kaukę.      
 Kai pateksite į savo kambarį, eikite tiesiai į jums skirtą vietą / stalą  
 Išvalyti jūsų stalas ir kėdė naudojant valyti servetėlės numatytas.    
 Įdėkite panaudotą servetėlę į šiukšliadėžę .   

  

Mokyklos dienos pabaiga: 

Norėdami palengvinti socialinį atsiribojimą nuo spintelių, 2 -ojo , 5 -ojo ir 5 -

ojo klasių mokiniai pasitrauks iš klasės 15.00 val. Visi kiti studentai baigsis 16 val.   
Kai skamba tinkamas varpas:  

        Prieš išeidami iš kambario, nušluostykite rankas  
        Eikite į savo spintelę ir sutvarkykite savo knygas bei krepšį   
        Baigę darbą prie savo spintelės, nušluostykite rankas  
        Greitai palikite mokyklos pastatą pro artimiausias išėjimo duris.  
        Mokiniai, važiuodami mokykliniu autobusu, turi eiti į autobusą ir įlipti, kai vairuotojui tai 
leidžia   
        Visi kiti mokiniai turi palikti mokyklą ir eiti namo.  

  

Praktinių užsiėmimų organizavimas 

Mes laukiame išsamesnių nurodymų dėl mokyklų veiklos, susijusios su konkrečiais dalykais, 
tokiais kaip namų ekonomika ir mokslas. Laikinai galioja šie patarimai 

● Sportinė veikla: turėsime omenyje HSPC rekomendacijas dėl sugrįžimo į sportą : sportas 
ir fitnesas /       

● Menas: Jei įmanoma, studentai turėtų būti skatinami turėti savo individualius meno 
reikmenis       

● Muzika: Kiek įmanoma, instrumentai neturėtų būti dalijami tarp studentų. Jei 
naudojami dainavimo ar pučiamųjų instrumentai, kambarys turi būti gerai vėdinamas 
ir išlaikomas socialinis atstumas       

  
Labai rizikingi studentai 

Tais atvejais, kai moksleiviai negali lankyti mokyklos dėl sveikatos priežasčių, mokykla 
konsultuosis su tėvais / globėjais. Mes stengsimės, kad šie mokiniai gautų tinkamą paramą, 
kad galėtų mokytis ir palaikytų ryšį su mūsų mokyklos bendruomene. 

  
Mokyklos lankytojai / Paskyrimai 

Mokyklos personalo nebus tokioje padėtyje, siekiant patenkinti tėvų dėl vienas prie vieno 
pagrindu per šį akademiniai metai (pagal Gairės -ai , liepos 2020), nebent jis yra ESSE ntial ir 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=lt&u=https://www.gov.ie/en/publication/e3706-expert-group-on-return-to-sport-guidance-for-outdoor-sports-and-fitness/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=lt&u=https://www.gov.ie/en/publication/e3706-expert-group-on-return-to-sport-guidance-for-outdoor-sports-and-fitness/
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tik prieš paskyrimą. Visi tokie prašymai ir paskyrimai turi būti atlikti per mokyklos 
kabinetą 094 9630235 arba el. Paštu s.gibbons@ballyhauniscs.ie 

Visų pakviestų mokyklos lankytojų pagrindiniame biure bus paprašyta nešioti veido dangą ir 
užpildyti kontaktų sekimo registracijos lapus. 

  

Svarbios pastabos 

 Kai kiekvienų metų grupė grįžta į mokyklą, kiekvienam mokiniui bus suteikta 
papildoma rankinė sanitarinė priemonė . Mes skatiname mokinius kuo daugiau tuo naudotis, 
kad būtų išvengta eilių sanitarinėse stotyse aplink mokyklą. Užpildyti buteliuką, kaip 
reikalaujama, yra studento pareiga. Papildymo taškai bus prieinami visoje mokykloje. 
 Studentai taip pat bus aprūpinami plaunama veido danga . Tai turėtų būti nuplaunama 
kiekvieną vakarą. Be to, mes patariame studentams nešiotis atsarginį veido uždengimą, 
pažymėtą užtrauktuku, užsegamu mokykliniame krepšyje. 
 Studentai gali TIK eiti į savo spinteles prie šių momentų:    

Atvykus į mokyklą         
per ilgą pietų pertrauką         
prieš einant namo         
tik tada, kai galite laikytis socialinio atsiribojimo       

  
 Pasibaigus mokyklos dienai (16 val.), Moksleiviams neleidžiama būti mokyklos pastate, nes 
jis turi būti sutvarkytas.   
 Mokykla turi „Covid-19“ reagavimo planą. Tai galima rasti mūsų 
svetainėje http://ballyhauniscs.ie 
 Vėl atidarę mokyklą, visi mokyklos darbuotojai baigs „Covid-19“ įvadinius mokymus. 
 Paskirti vadovaujantys darbo atstovai (LWR). Vienas iš pagrindinių aspektų yra jų vaidmuo yra 
konsultuotis su mokyklos valdymą kontrolės priemonių, reikalingų sumažinti darbuotojai ir 
studentai yra veikiami Covid-19 riziką - t hese priemonės ir protokolai bus nuolat stebimi ir 
atnaujinami prireikia. 
 Visoje mokykloje rodomi svarbūs ženklai, kuriuose išdėstomi „Covid-19“ požymiai ir 
simptomai bei palaikoma gera rankų ir kvėpavimo takų higiena. 
 Visos nebūtinos kelionės į mokyklinę veiklą buvo pristabdytos 
 Jei mokinys mokykloje turi „Covid-19“ simptomus, yra aiškūs protokolai. Studentas bus 
izoliuotas ir nedelsiant bus susisiekta su tėvais / globėjais 
 Mes prižiūrime kontaktų žurnalą, kurio gali prireikti norint atsekti kontaktus. 

  

Kontaktiniai duomenys: 

Viršininkas: principinis@ballyhauniscs.ie 

Direktoriaus pavaduotojas: o.macken@ballyhauniscs.ie 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=lt&u=http://ballyhauniscs.ie

