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Stimaƫi părinƫi şi ȋngrijitori ai copiilor 
 
Gestionarea cazurilor pozitive de COVID-19 

 
A fost minunat să primim din nou la şcoală copiii şi adolescenƫii, după terminarea vacanƫei de 
vară. A fost un ȋnceput de an aglomerat, iar copiii şi adolescenƫii par ȋncântaƫi să se ȋntoarcă 
la rutina şcolară şi să fie din nou printre prieteni şi colegi. 

 
Vi s-a adus la cunoştinƫă că aranjamentele necesare pentru gestionarea cazurilor pozitive de 
COVID-19 s-au modicat ȋn acest trimestru, şi aş dori să vă clarific aceste schimbări. 

 
Când se depistează la şcoală un caz pozitiv, Departamentul de Sănătate Publică ne solicită 
să trimitem părinƫilor şi ȋngrijitorilor copiilor din clasa respectivă, sau din anul şcolar 
respectiv, o scrisoare de ‘avertisment şi informare’. Colegii de la Testare şi Protecƫie 
colaborează ulterior cu familia copilului identificat pozitiv, pentru a afla ce persoane au fost 
ȋn contact direct cu copilul respectiv, conform indicaƫiilor guvernamentale privind 
reȋntoarcerea la şcoală. Cei de la Testare şi Protecƫie ȋi vor contacta pe cei identificaƫi ca 
fiind contact apropriat al copilului pozitiv, şi le vor indica individual ce au de făcut, conform 
circumstanƫelor personale. În majoritatea cazurilor, li se va indica autoizolarea şi efectuarea 
unui test PCR, dar depinde de circumstanƫele personale. 

 
Această abordare este foarte diferită de cea folosită trimestrul trecut, şi practic ȋnseamnă că 
nu mai solicităm autoizolarea unor grupuri mari de copii, ca măsură de precauƫie. Aceasta 
este o schimbare majoră, de aceea vă solicităm să rămaneƫi ȋn continuare vigilenƫi la orice 
simptom, pentru a diminua riscurile cât de mult posibil. 

 
Sunt câteva şcoli care au trimis deja ȋn acest trimestru, unui număr de părinƫi, aceste scrisori 
de ‘avertisment şi informare’, de aceea este de ȋnƫeles că părinƫii doresc ca şcoala să-i 
liniştească ȋn această privinƫă. Pot să vă confirm că personalul din şcoli ȋndeplineşte cu 
atenƫie toate indicaƫiile guvernamentale şi colaborează ȋndeaproape cu Departamentul de 
Sănătate Publică. Colegii de la Sănătate Publică adună informaƫiile necesare pentru 
depistarea sursei transmiterii virusului. Colegii de la Sănătate Publică au confirmat că nu 
există dovezi de transmitere a virusului ȋn şcoli. Din păcate, creşterea numărului de cazuri 
pozitive ȋn şcoli, se datorează transmiterii virusului ȋn comunităƫile locale. 
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Vă mulƫumim ȋn continuare pentru sprijinul dumneavoastră ȋn menƫinerea ȋn siguranƫă a 
comunităƫii şcolare, şi vă asigur că păstrarea şcolilor ȋn siguranƫă este prioritatea noastră 
esenƫială. Mă ȋntâlnesc ȋn mod regulat cu cei de Sănătate Publică pentru revizuirea măsurilor 
necesare, şi toƫi suntem de acord că această situaƫie este dinamică. Vă rog să fiƫi convinşi că 
vă vom ƫine la curent cu orice modificare. 

 
Cu stimă, 

 

Vincent A Docherty 
Head of Education and Chief Education Officer 
(Director Educativ şi Preşedintele Departamentului de Educaƫie) 


