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Szanowni rodzice!
Mam nadzieję, że w czasie gdy prowincja stale zmaga się z wirusem COVID-19,
Państwo i Wasze rodziny nadal jesteście zdrowi i silni.
Minęły nieco ponad cztery miesiące od mojego pierwszego listu do Państwa, który
napisałem po tym, jak rząd podjął decyzję o zamknięciu szkół i ochronie życia uczniów,
rodzin i społeczności, w których żyją i pracują. W ciągu ostatnich czterech miesięcy
wiele się zmieniło. Jedyną stałą jest wspólny wysiłek rodziców, uczniów i rodzin
dążących do zapewnienia bezpieczeństwa naszym społecznościom i prowincji.
Sytuacja w zakresie zdrowia publicznego w całej prowincji wyraźnie rozwija się i jestem
bardzo dumny, że w ostatnich tygodniach tendencja ma pozytywny kierunek. Od
początku epidemii COVID-19 w każdym podejmowanym przez nas działaniu
kierowaliśmy się podstawową zasadą, jaką jest zapewnienie Państwa dzieciom
bezpieczeństwa, a co za tym idzie - zadbanie o bezpieczeństwo Państwa i Waszych
społeczności. Oczywiście wszyscy mamy do odegrania ważną rolę.
Plan, który dzisiaj przedstawiliśmy, zgodnie z zaleceniami czołowych kanadyjskich
ekspertów medycznych i naukowych - w tym naczelnego lekarza kraju (Chief Medical
Officer of Health), Hospital for Sick Children i jednostki dowodzenia ds. COVID-19
(Command Table) - zawiera wytyczne, które umożliwią uczniom w całej prowincji
bezpieczny powrót do szkoły we wrześniu. Obejmują one między innymi:
●
●

●

Pełne ponowne otwarcie wszystkich szkół podstawowych finansowanych ze
środków publicznych na pięć dni w tygodniu;
Umożliwienie większości szkół średnich ponownego otwarcia w formie
przystosowanej, to znaczy szkoły znajdujące się w środowisku o niższym ryzyku
otwierają się na pięć dni w tygodniu; oraz
Zapewnienie możliwości wyboru nauki w szkole lub online oraz swobodnej
zmiany tej decyzji w ciągu całego roku.

Zgodnie ze wskazówkami naszych najlepszych dostępnych ekspertów medycznych,
musimy pozwolić naszym dzieciom na powrót do szkół. Wiemy, że COVID-19 bardzo
odbił się na uczniach z Ontario.
Dzisiaj rano razem z Premierem przedstawiliśmy plan powrotu dzieci do szkoły, który
przewiduje nieznane dotąd nowe formy pomocy i zasoby w szkołach w celu
zapewnienia dzieciom jak największego bezpieczeństwa i wsparcia.
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-2Rząd przeznaczył ponad 300 milionów dolarów na zakup maseczek i sprzętu ochrony
osobistej, stworzenie nowych stanowisk dydaktycznych, zapewnienie ulepszonych
środków czystości i większej liczby pracowników w szkołach i autobusach szkolnych
oraz szkolenie w zakresie BHP dla wszystkich pracowników.
Ponadto, Ontario jako pierwsze organizuje mobilną sieć 500 pielęgniarek zajmujących
się zdrowiem publicznym, które zostaną rozmieszczone w regionach o wyższym
ryzyku, aby pomagać w zapewnieniu bardziej skutecznych badań przesiewowych,
testów i pomocy medycznej w naszych szkołach. Wreszcie, agencja ds. zdrowia
publicznego Ontario Public Health będzie przeprowadzała badania kontrolne na
bezobjawowych uczniach szkół średnich, aby wzmocnić naszą reakcję i lepiej
zrozumieć ryzyko.
Przedstawiony dziś pełny zestaw protokołów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa
jest solidny, oparty na wiedzy medycznej i będzie na tyle elastyczny, aby reagować na
zmieniające się zagrożenie związane z COVID-19. Zapewniam, że jesteśmy gotowi
odpowiedzieć na zmieniającą się rzeczywistość w związku z tym wirusem.
Wytyczne te zapewnią uczniom bezpieczeństwo poprzez dokładne wyjaśnienie
następujących kwestii:
● Samokontrola;
● Dokładniejsze dbanie o higienę rąk przez uczniów i personel;
● Obowiązkowe noszenie maseczek w klasach od 4 do 12;
● ŚOI dla nauczycieli i personelu oraz zapas maseczek z materiału dla uczniów,
którzy mogą ich potrzebować;
● Wyznaczenie ścisłych grup (lub grupowanie) uczniów w celu ograniczenia
interakcji poza klasą;
● Zachowanie odległości;
● Wzmocnione czyszczenie i dezynfekcja obiektów szkolnych i autobusów wraz z
zatrudnieniem 900 dodatkowych opiekunów;
● Ograniczenia dotyczące odwiedzających;
● Rejestracja wstępna w celu ułatwienia kontrolowanego ponownego otwarcia.
Będziemy nadal inwestować w dbanie o zdrowie psychiczne uczniów, co, jak wszyscy
wiemy, jest niezmiernie ważne dla uczniów, którzy wracają do szkoły po miesiącach
niepewności i niepokoju spowodowanych epidemią COVID-19. Tylko w tym roku
zainwestujemy 20 milionów dolarów w postaci dodatkowych funduszy, tak aby rady
szkół mogły zapewniać aktywne wsparcie uczniom, którzy tego potrzebują. Uczniowie
będą mieli bezprecedensowy dostęp do personelu i wsparcia w zakresie zdrowia
psychicznego, a w tym roku zainwestujemy rekordową kwotę 50 milionów dolarów.
Plan ponownego uruchomienia szkół przewiduje również ważne wsparcie dla uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wymóg, aby uczęszczali oni do szkoły
przez 5 dni w tygodniu, zarówno jeśli chodzi o szkoły podstawowe, jak i średnie.
Eksperci wyraźnie podkreślają jak ważna jest konsekwencja i właśnie to zapewnimy
tym dzieciom.
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-3Jak mówiliśmy od samego początku, będziemy niezachwianie dbać o uczniów Ontario.
Pracując razem możemy zapewnić, że uczniowie będą przygotowani na odniesienie
sukcesu nie tylko w tym roku, ale także w przyszłości.
Chciałbym podziękować rodzicom z Ontario za ciężką pracę, wkład i wspólne
zaangażowanie w zapewnienie bezpiecznego powrotu do szkoły we wrześniu.
Z poważaniem,
Stephen Lecce
Minister Edukacji

