
 

 

 

 

14 iunie 2021 

Stimate părinte sau îngrijitor,  

Vă scriu pentru a vă anunța, a existat un caz COVID-19 pozitiv în școala dvs, această persoană se izolează acum. Cazul 
a fost legat de o „variantă de îngrijorare” și există dovezi că se răspândește mai ușor decât cea mai frecventă tulpină 
din Marea Britanie. Cu toate acestea, în prezent nu există dovezi că aceasta provoacă boli mai severe, crește riscul de 
mortalitate sau face ca vaccinurile actuale să fie mai puțin eficiente. 
 
Aș dori să-mi iau timp pentru a vă asigura că am întreprins toate acțiunile necesare de când am auzit aceste 
informații pentru a menține toți copiii la școala noastră cât mai în siguranță. Copiii și personalul care au avut 
contacte directe sau strânse ale cazului, se auto-izolează timp de 10 zile, au fost rugați să facă testul PCR și școala a 
fost curățată corespunzător.  
 
Cum să opriți răspândirea COVID-19  

Este important ca toată lumea să fie conștientă că, deși Liverpool se deschide, trebuie totuși să fim foarte precauți cu 
privire la riscul Covid-19, în special în lumina noii variante. Există lucruri pe care trebuie să le faceți pentru a reduce 
riscul ca dumneavoastră și oricine trăiți să vă îmbolnăviți de COVID-19:  

· Este important să vă vaccinați când vă vine rândul · Purtați învelișul feței la scoala și ridicați  
· Spălați-vă mâinile cu apă și săpun des - faceți acest lucru timp de cel puțin 20 de secunde  
· Folosiți gel de dezinfectare a mâinilor dacă nu există apă și săpun  
· Spălați-vă pe mâini imediat ce ajungeți acasă  
· Acoperiți-vă gura și nasul cu un șervețel sau cu mâneca (nu cu mâinile) atunci când tuseți sau strănutați  
· Puneți țesuturile uzate imediat în coș și spălați-vă mâinile după aceea  

 

Oricine nu are simptome Covid-19 poate fi testat de două ori pe săptămână. Puteți opta pentru:  

• faceți un test supravegheat la un centru de testare - https://liverpool.gov.uk/communities-and- safety / urgenta-

planificare / coronavirus / how-to-get-tested / simptom-free-testing /  
• ridicați truse de testare la domiciliu la un centru de testare sau la o farmacie locală sau  
• comandați online la: https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests  

 

Dacă vă simțiți rău  

Dacă nu vă simțiți bine, faceți un test PCR. Pentru a rezerva un test PCR, sunați gratuit la 119 sau rezervați online la: 
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test Principalele simptome ale coronavirusului (COVID-19):  

· Tuse continuă nouă și / sau  
· Temperatură ridicată și / sau  
· Pierderea sau modificarea simțului normal al gustului sau mirosului (anosmie)  

 

majoritatea oamenilor, coronavirusul (COVID-19) va fi o boală ușoară. Dacă copilul dumneavoastră dezvoltă simptome, puteți 

solicita sfaturi de la NHS 111 la https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/check-if- you-have-coronavirus-symptoms 

/ sau telefonând la 119.  

 

Cu stimă,  

Matt Ashton  

Director de Sănătate Publică 
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