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Dragi parinti si ingrijitori,  
 
Dorim sa va multumim inca odata pentru ajutorul continuu in timpurile acestea dificile si pentru ca v-ati asigurat ca elevii isi 
continua invatarea online. Ne este foarte dor de elevii din Stanton Bridge si abia asteptam sa putem sa-I primim inapoi in scoala, 

incepand cu Luni 8 martie 2021.  
 
Autoritatile locale ne-au sfatuit care sunt punctele cheie in controlarea riscului de COVID la copii, personalul scolii si toate 

familiile implicate:  
 

Incepand cu Joi 18 februarie, centrele locale de Testare a Fluxului Laterat (The Lateral Flow Test) sunt acum deschise pentru 
testarea tuturor elevilor incepand de la varsta de 2 ani. Indrumarea autoritatii locale incurajeaza toti parintii sa testeze copiii 
odata pe saptamana inainte de deschiderea scolilor pentru intreaga comunitate.  Aceasta testare trebuie continuata si dupa ce copiii 

se intorc la scoala. Centrele de testare cele mai apropiate de dumneavoastra sunt:  

• AT7 Centre – 12 Bell Green Road, CV6 7GP (langa Sainburys)  
• Indian Community Centre – 243 Cross Road, Foleshill, CV6 5GP (langa Edgewick Park)  
• Coventry Transport Museum – Millenium place, Hales Street, CV1 1JD (in centru orasului Coventry)  

In concordanta cu indrumarile Autoritatii Locale, parintiilor li se cere sa ia copiii la un centru de testare si sa fie testati inainte 
de a se intoarce la scoala. Rezultatele trebuie raportate numai in cazul in care testul este pozitiv. Toti din casa ar trebui sa se 

izoleze pentru 10 zile, in cazul unui rezultat pozitiv.  
 
Vom continua sa luam toate masurile posibile sa tinem comunitatea scolii cat se poate de in siguranta, cand elevii revin la scoala. 

Aceste masuri vor include verificarea temperaturii pentru TOTI, personalul scolii si elevi, la intrarea in cladirea scolii. De 

asemenea, va avea loc Testarea fluxului lateral (The Lateral Flow Test) pentru personalul scolii.  
Am sa profit de acesta oportunitate sa va aduc aminte ca pentru primirea copiilor in scoala, este essential ca toti implicati sa 

respecte regulile impuse de govern cum ar fi sa nu calatorim daca nu este necesar si sa nu ne amestecam cu cei care locuiesc in 

alte case in afara bulei de ajutor pentru ingrijirea copilului. Toti vizitatorii scolii trebuie sa respecte sistemul de circulatie in sens 

unic, respectand tot timpul 2 metri distanta fata de ceilalti.  
 
Orice copil care arata orice semn de boala, trebuie sa ramana acasa si sa acceseze un test COVID. Adultii cu temperatura 
crescuta, tuse continua sau pierderea gustului si a mirosului, de asemenea, ar trebui sa acceseze un test, fiind suguri ca toti 

membrii casei se vor izola pana se primeste rezultatul testului. Parintii TREBUIE sa raporteze imediat la scoala orice simptom sau 

rezultatul testului ca sa putem sa actionam in concordanta sa-I protejam pe ceilalti care sunt in scoala.  
 
Va multumesc iar pentru rabdare si ajutor in timpul acestor vremuri dificile si abia asteptam sa va vedem in curand. Va 

rugam sa verificati Website-ul scolii si noutatile de pe Twitter.  
  
Cu respect,  
 

D-na S. Islam  
 
Directoarea scolii  

 


