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Înainte de începerea vacanței școlare din octombrie, peste o săptămână, aș dori să vă 

mulțumesc dvs. și copiilor pentru răbdarea și înțelegerea de care ați dat dovadă în acest 

trimestru. A fost într-adevăr admirabil cât de bine s-au adaptat noilor condiții comunitățile 

școlare de pe tot cuprinsul orașului. 

 

Probabil că știți că au fost câteva cazuri de teste Coronavirus pozitive printre copii, tineri și 

cadrele școlare, și se urmează în continuare directivele guvernamentale privind sănătatea. Vă 

sunt recunoscătoare pentru cooperarea în izolarea copiilor, conform cerințelor de la Protecția 

Sănătății din Lothian.  

  

Pe măsură ce se apropie lunile de iarnă, este vital să menținem în continuare condițiile de 

maximă siguranță pentru elevi și personal, pentru a ține școlile deschise. Măștile și spălatul pe 

mâini sunt măsuri importante pentru a reduce răspândirea virusului, și de asemenea 

distanțarea socială când este posibil. 

 

Directorii școlari au evidențiat faptul că părinții au evitat crearea de aglomerații la întrările în 

școală și apreciem tot efortul depus de părinți și îngrijitori. După cum știți, se cere ca elevii de 

liceu să poarte măști și este de apreciat nivelul ridicat de copperare din partea acestora. 

Pentru elevii care nu tolerează această măsură din motive medicale, școlile au implementat 

alte măsuri pentru a evita situațiile jenante inutile.   

 

Școlille apreciază în mod deosebit faptul că părinții îi anunță atunci când copiii sunt testați 

pentru Covid-19. Aceasta le permite școlilor să facă aranjamente preliminare pentru situațiile 

în care rezultatul testului iese pozitiv. Este vital să anunțați școala imediat ce ați primit 

rezultatul, indiferent dacă acesta este pozitiv sau negativ. Dacă primiți rezultatul testului în 

afara programului școlar, sunați la numărul de telefon 0131 200 2000. 

 

Conform apelului adresat de prim-ministra Scoției, vă repet mesajul domniei sale de a evita 

petrecerea acestei vacanțe în afara țării, deoarece școlile nu au întotdeauna la dispoziție 

personalul necesar pentru a sprijini copiii care trebuie să stea în carantină. 

 

În final, după vacanța din octombrie, când reîncep școlile, vom continua să asigurăm măsurile 

de maximă siguranță pentru învățătură în fiecare mediu școlar. În plus, sălile de clasă vor 

trebui să mențină o ventilație corespunzătoare în timp ce sistemul de încălzire interioară va 

funcționa la cote maxime, deci copiii ar fi bine să poarte eventual un rând în plus de haine. 

 

Aș dori să urez tuturor copiilor și tinerilor o vacanță plăcută și să vă mulțumesc încă o dată 

pentru sprijinul și cooperarea neîncetate în această perioadă dificilă. 
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Inspector general  


