
 
Patarimai tėvams prieš vėl atsidarant mokykloms  
 
358 žodžiai 
 
Visi labai sunkiai dirbo, kad vėl saugiai atsidarytų mokyklos darbuotojams, 
moksleiviams ir jų šeimos nariams.  
 
Bus laikomasi naujų taisyklių ir tvarkos, kad visi būtų saugūs.  
 
Daugelis moksleivių nekantriai laukia, kol galės sugrįžti į mokyklą ir bus laimingi bei 
susijaudinę.  Kai kurie gali būti šiek tiek sunerimę dėl grįžimo į mokyklą. Tai normalus 
atsakas pokyčių metu.   Daugelis apsipras greitai, kai pripras prie naujų taisyklių ir 
tvarkos.  Priminkite jiems apie teigiamus grįžimo aspektus, pavyzdžiui, susitikimo su 
draugais ir galimybės vėl užsiimti mokyklos veikla. 
 

Visiems moksleiviams bus svarbu gerai plauti rankas. Įsitikinkite, kad jūsų vaikas žino, 

kaip naudoti nosinę kosuliui ar čiauduliui uždengti, ar kaip kosėti ar čiaudėti į alkūnę. 

 

Pradinio ir pagrindinio ugdymo klasėse mokyklos įdiegs fizinio atsiribojimo procedūras. 

 

Pradinėje mokykloje gali būti nereikalaujama, kad jaunesni vaikai laikytųsi fizinio 

atsiribojimo, tačiau jie gali būti suskirstyti į grupes. Taip pat gali būti naujos taisyklės, kaip 

išleisti vaikus prie mokyklos ir kaip juos pasiimti.  

 

Visų mokyklų darbuotojai ir pradinių klasių moksleiviai privalo nešioti veido apsaugos 

priemones, kai negalima išlaikyti fizinio 2 metrų atstumo. 

 

Jei įmanoma ir saugu, skatinkite vaiką į mokyklą eiti pėsčiomis ar važiuoti dviračiu. 
 

Važiuodami mokyklos transportu, moksleiviai turės paskirtą sėdimąją vietą, kurią galės 

naudoti kiekvieną dieną, o ikimokyklinukai, laukdami autobuso ir įlipdami į jį, turės dėvėti 

veido kaukę.  

 
Mokyklos tiesiogiai bendraus su šeimomis dėl mokyklų atidarymo. Pasikalbėkite 

namuose, ko tikėtis grįžus į mokyklą.  Turėtumėte pranešti mokyklai apie visus 

susirūpinimą keliančius klausimus, susijusius su jūsų vaiko mokymosi patirtimi mokyklos 

uždarymo laikotarpiu.  



 
Tinkami sveikatos priežiūros įpročiai padės sugrįžti į mokyklą.  Skatinkite vaiką 
palaipsniui įgyti tinkamus įpročius prieš einant miegoti, artimesnius tiems, kurių 
laikomasi mokslo metais. 
 
 Taip pat padėkite vaikui sveikai maitintis, sportuoti ir vėl pradėti bendrauti su draugais.  
 
Mokytojai supranta, kad uždarius mokyklą nebuvo lengva mokytis namuose, ir jie padės 

mokiniams pasiruošti mokymuisi.  

 

Visi, kuriems reiškiasi „Covid-19“ simptomais, įskaitant karščiavimą, kosulį, dusulį ar 
kvėpavimo sutrikimus, kvapo ar skonio praradimą ar pasikeitimą, turi nelankyti 
mokyklos. Paskambinkite gydytojui ir vykdykite HSE nurodymus dėl saviizoliacijos. 
Įsitikinkite, kad mokiniai žino, jog turėtų nedelsdami pasakyti savo mokytojui, jei blogai 
jaučiasi mokykloje.  
 

Atminkite, kad visi turime prisidėti prie to, kad vaikai saugiai galėtų sugrįžti į mokyklą. 

 

Daugiau žr. gov.ie/backtoschool 

 


