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Szanowni Rodzice,
staramy się zapewnić, aby powrót do szkoły był bezpieczny dla uczniów, nauczycieli i personelu.
Nasz pełny plan ponownego otwarcia szkół prowadzi w kraju pod względem przestrzegania
protokołów zdrowia publicznego i finansowania na ucznia.
Pieniądze zostaną wykorzystane na zakup środków ochrony indywidualnej (ŚOI), ulepszone
czyszczenie naszych szkół i autobusów, poprawę wentylacji oraz zatrudnienie większej liczby
personelu sprzątającego i dydaktycznego. Adaptujemy również dodatkowe protokoły zdrowia
publicznego dla naszych szkół, zatrudniając do 500 higienistek, wdrażając politykę
obowiązkowego noszenia maseczek dla klas 4-12 oraz badania kontrolne naszych uczniów szkół
średnich. Uważamy, że te środki są konieczne, aby zapewnić pomyślny powrót do klas.
Dziś rząd ogłosił szczegóły sposobów zapobiegania i minimalizowania epidemii COVID-19 w
naszych szkołach oraz zapewnienia bezpieczeństwa naszym dzieciom. Niniejszy dokument został
opracowany na podstawie opinii czołowych ekspertów medycznych i naukowych – w tym
naczelnego lekarza kraju.
Plan powrotu do szkoły przygotowany przez nasz rząd jest rozwijany za pomocą dodatkowych
inwestycji federalnych oraz zasobów, aby wesprzeć powrót do klasy jesienią. Dzisiejszy komunikat
federalny przekazuje 381 milionów dolarów dla Ontario oprócz prawie 900 milionów dolarów
przekazanych przez prowincję, aby wesprzeć plany powrotu do szkoły.
Z przyjemnością potwierdzam również, że dr Dirk Huyer objął stanowisko koordynatora w
prowincjonalnym zespole ds. reagowania epidemiologicznego (Provincial Outbreak Response),
aby prowadzić prace związane z reagowaniem na problemy mające miejsce w naszych szkołach.
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:
•
•
•

Został opracowany protokół postępowania z uczniami, którzy zachorują podczas pobytu w
szkole, obejmujący izolację oraz przekazanie ŚOI choremu uczniowi i opiekującemu się
nim personelowi.
Rodzice są proszeni o codzienną kontrolę swoich dzieci przed pójściem do szkoły, a w
przypadku choroby o pozostanie w domu.
Jeśli osoba w szkole, uczeń lub członek personelu, uzyska pozytywny wynik badań na
COVID-19, należy odpowiednio powiadomić społeczność szkolną. Rozpoczyna się
natychmiastowe i rygorystyczne śledzenie kontaktu.
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Jeśli jest to wymagane, zalecane będzie badanie klasy, wysłanie do domu lub zamknięcie
szkoły do momentu, gdy urzędnicy zdrowia publicznego nie określą, czy powrót do szkoły
jest bezpieczny dla uczniów i personelu.
Będziemy przestrzegać jasnego procesu komunikacji, abyście Państwo wiedzieli, czy
uczeń lub członek personelu w szkole Państwa dziecka uzyskał pozytywny wynik testu na
COVID-19.
Zarząd szkoły będzie współpracować z jednostkami zdrowia publicznego w celu
przekazywania aktualnych informacji w czasie rzeczywistym oraz oceniania, czy należy
zamknąć klasę lub szkołę.
Rząd prowadzony przez Agencję Zdrowia Publicznego w Ontario zamierza przeprowadzać
testy u niemających objawów uczniów w naszych szkołach.
Poza tym w naszych szkołach higienistki oraz personel dydaktyczny przejdzie
rygorystyczne szkolenie zawodowe w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa.

Jesteśmy ostrożni, wdrażamy dodatkowe środki ochrony zdrowia i bezpieczeństwa oraz
inwestujemy niezbędne pieniądze. Jak już wcześniej powiedzieliśmy z Premierem: podejmiemy
wszelkie środki i będziemy zapewniać bezpieczeństwo, ochronę oraz dobre samopoczucie
uczniom w Ontario.
Podczas gdy sytuacja w zakresie zdrowia publicznego w Ontario stale się rozwija, jedynym
niezmiennym elementem jest wspólny wysiłek rodziców, uczniów i personelu szkoły w celu
zapewnienia bezpieczeństwa naszej społeczności i prowincji. Wszyscy wykonujemy swoją część
pracy i to naprawdę niezwykłe widzieć, co można zrobić, aby wypłaszczyć krzywą zachorowań na
COVID-19 w Ontario.
Zwiększyliśmy inwestycje w zdrowie psychiczne, ponieważ wiemy, jak trudny jest ten okres dla
Państwa dziecka. Nadal będziemy zapewniać dostęp do wsparcia, a nasze szkoły będą
nieprzerwanie reprezentować integrację, współczucie i optymizm w sercach i umysłach wszystkich
naszych uczniów.
Dziękuję Wam, Rodzice Ontario, za wszystko, co robicie każdego dnia – pracując razem nad
bezpieczeństwem i sukcesem naszych dzieci w tym roku szkolnym i w przyszłości.
Z wyrazami szacunku
Poseł Stephen Lecce,
Minister Edukacji

