COVID-19: Ponowne otwarcie szkół i
ośrodków opieki nad dziećmi
Każdy ma swój udział w bezpiecznym
przeprowadzeniu ponownego otwarcia szkół
w Ontario. Dlatego też władze Ontario
współpracowały z lekarzami,
przedstawicielami służby zdrowia, zarządów
szkół i nauczycielami, tworząc kompleksowy
plan zapewnienia bezpieczeństwa naszym
dzieciom.
Rządowy plan obejmuje zwiększony reżim
sprzątania, zapewnienie większej liczby
nauczycieli, opiekunów i pielęgniarek w
szkołach, noszenie maseczek, mycie rąk,
zachowanie dystansu fizycznego oraz inne
środki mające na celu pomoc w zapewnieniu
dobrostanu uczniów i personelu szkoły.
Nowa opcja do wyboru: nauczanie
w klasie lub zdalne
W ramach tego planu uczniowie szkół
podstawowych i średnich w roku szkolnym
2020-2021 będą mieli do wyboru opcję
nauczania w klasie lub zdalnego. Rodziny
mogą zdecydować, co najlepiej sprawdzi się
w ich przypadku.
Ośrodki opieki nad dziećmi
Począwszy od 1 września 2020 r. ośrodki
opieki nad dziećmi będą mogły być
całkowicie otwarte, z zachowaniem
dodatkowych środków bezpieczeństwa,
takich jak dodatkowe sprzątanie, badania
przesiewowe dzieci oraz personelu,
prowadzenie listy obecności w celu śledzenia
kontaktu i wprowadzenie protokołów
bezpieczeństwa na wypadek choroby
pracownika lub dziecka.
Dozwolone będą programy opieki przed- i
poszkolnej przy standardowym stosunku
liczby pracowników do liczby dzieci i
wymogach dotyczących maksymalnej
wielkości grup ustalonych przed pandemią
COVID-19.
Dowiedz się więcej na
ontario.ca/ReopeningChildCare

Więcej informacji na ontario.ca/ReopeningSchools

Szkoły podstawowe:
Przedszkole do klasy 8
Uczniowie szkoły podstawowej, od
przedszkola do ósmej klasy będą mogli
chodzić do szkoły pięć razy w tygodniu,
pozostając w jednej grupie przez cały dzień,
włącznie z przerwami rekreacyjnymi i
obiadowymi. Grupy klasowe będą
pozostawały razem przez cały dzień.
Szkoły średnie: Klasy 9-12
Szkoły średnie zostaną otworzone we
wrześniu przy zachowaniu nauczania
konwencjonalnego lub przystosowanego
nauczania i instruktażu bezpośredniego, w
zależności od oznaczenia zarządu szkoły
(wstawić link do ontario.ca/DesignatedSchools
gdzie znajduje się więcej informacji).
Większość uczniów szkół średnich z klasy od
9 do 12 powróci do szkoły w modelu
przystosowanym. Plany lekcji uczniów będą
stworzone tak, by w możliwie największym
stopniu zgromadzić uczniów w jednej grupie,
w celu ograniczenia ilości kontaktów
pomiędzy uczniami.
Oznaczone zarządy szkół
Szkoły średnie w oznaczonych zarządach
szkół zostaną otwarte w modelu
przystosowanym, przy grupach klasowych
liczących średnio 15 uczniów,
uczęszczających do szkoły według
naprzemiennych planów lekcji obejmujących
co najmniej 50% osobistego uczestnictwa w
zajęciach w dniach prowadzenia lekcji.
W ramach programu nauczania w dniach
nauki zdalnej uczniom szkół średnich w
modelu przystosowanym będą przydzielane
niezależne prace oraz, tam gdzie to możliwe,
uczniowie będą uczestniczyć w regularnych
zajęciach online z nauczycielami i kolegami z
klasy przez pewną część każdego dnia zajęć.

Nieoznaczone zarządy szkół
Szkoły średnie w nieoznaczonych zarządach
szkół będą mogły być otwarte przez pięć dni
w tygodniu. Oznaczenie tych zarządów szkół
odbywa się w oparciu o kilka czynników,
uwzględniających wielkość zarządu szkoły,
liczbę i wielkość szkół średnich
podlegających pod ten zarząd, wielkość grup
klasowych w szkołach średnich oraz to czy
zarząd ma w przeważającej mierze charakter
miejski.
Strategie ochronne
Aby pomóc w zapewnieniu bezpiecznego
powrotu do szkół we wrześniu, wdrażane są
następujące strategie ochronne:
• Wszyscy pracownicy i uczniowie muszą
przed przybyciem do szkoły
przeprowadzić samobadanie.
• Umieszczone w szkołach plakaty i
oznaczenia będą przypominały o
samobadaniu, higienie rąk, zachowaniu
dystansu fizycznego, jednokierunkowego
ruchu na korytarzach, przystosowaniach
w zakresie praktyk dotyczących
wchodzenia na teren szkoły oraz
korzystania z placów zabaw.
• Uczniowie w klasach od 4 do 12 będą
musieli nosić wewnątrz maseczki
niemedyczne lub materiałowe.
Zasłanianie twarzy u uczniów
uczęszczających do klasy 3 i klas
niższych nie są wymagane, ale zalecane.
• Wszyscy nauczyciele i pracownicy
zostaną wyposażeni w środki ochrony
osobistej, a cały personel szkolny będzie
musiał nosić maseczki.
Szkoły i zarządy wspomoże również aż do
625 nowych pielęgniarek publicznej służby
zdrowia, które będą pomagać przy testach
oraz wesprą proces wdrażania lokalnych
protokołów zdrowotnych i zachowania
bezpieczeństwa dzieci i personelu.
Władze Ontario podejmują również
dodatkowe kroki mające na celu zapewnienie
bezpieczeństwa uczniom i pracownikom,
umożliwiając zarządom dostęp do przestrzeni
społecznych, zatrudnienie większej liczby
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nauczycieli lub pełne wykorzystanie
wszystkich nauczycieli, którzy nie są objęci
planem zajęć. Działania te umożliwią
zarządom szkół zorganizowanie mniejszych
klas, zachowanie większego dystansu
fizycznego w klasach oraz dostosowanie
działań do lokalnych potrzeb.
Władze zapewniają również zarządom szkół
finansowanie na usprawnienie wentylacji,
jakości powietrza oraz skuteczności systemu
HVAC (ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji) w
szkołach.
Monitorowanie i reagowanie na objawy
COVID-19
Każdy uczeń lub pracownik, u którego
wystąpią objawy COVID-19 podczas pobytu w
szkole powinien natychmiast zostać
odizolowany od innych, o ile to możliwe, w
osobnym pomieszczeniu, aż do czasu, gdy
będzie mógł iść do domu. Odizolowanych
uczniów należy nadzorować zgodnie ze
zwyczajną polityką szkoły, z zachowaniem
dystansu fizycznego oraz środków ochrony
osobistej zgodnie z wytycznymi w zakresie
ochrony zdrowia. Żaden uczeń ani pracownik
z objawami nie powinien korzystać z
transportu publicznego.
Każdy, kto otrzyma pozytywny wynik testu na
wirusa, musi odbyć 14-dniową kwarantannę i
nie może wrócić do szkoły, aż nie zezwoli na
to publiczna służba zdrowia.
Jeśli jesteś rodzicem, opiekunem lub
pracownikiem szkoły z objawami wirusa,
wypełnij internetowy formularz samooceny
na stronie
covid-19.ontario.ca/self-assessment
aby zapoznać się z działaniami, które należy
podjąć.
Zgłaszanie przypadków COVID-19
Szkoły muszą natychmiast zgłaszać wszelkie
domniemane lub potwierdzone przypadki
COVID-19 w szkole do lokalnej placówki
publicznej służby zdrowia. Dyrektorzy muszą
mieć kontakt z wyznaczonym
przedstawicielem służby zdrowia oraz
prowadzić listę pobliskich ośrodków
przeprowadzających testy na COVID-19.

