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Wszyscy bardzo ciężko pracowali, aby zapewnić bezpieczne ponowne otwarcie szkół 
dla pracowników, uczniów i ich rodzin.  
 
Obowiązywać będą nowe zasady i procedury, których należy przestrzegać, aby 
zapewnić wszystkim bezpieczeństwo.  
 
Większość uczniów nie może się doczekać powrotu do szkoły i będą szczęśliwi i 
podekscytowani z tego powodu. Niektórzy mogą czuć się trochę zaniepokojeni 
powrotem do szkoły. To normalna reakcja na zmiany.   Większość z uczniów powróci 
do dawnej rutyny szybko jak tylko przyzwyczają się do nowych zasad i procedur.  
Przypomnijcie im o pozytywnych aspektach powrotu - takich jak ponowne nawiązanie 
kontaktu z przyjaciółmi i ponowne zaangażowanie się w zajęcia szkolne. 
 

Dokładne mycie rąk będzie ważne dla wszystkich uczniów. Upewnijcie się, że Wasze 

dziecko umie używać chusteczki higienicznej, gdy kaszle lub kicha, i że umie kaszleć 

lub kichać w zgięcie łokcia. 

 

Na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym szkoły wprowadzą procedury 

zachowania dystansu fizycznego. 

 

W szkole podstawowej młodsze dzieci nie muszą zachowywać dystansu fizycznego, ale 

mogą być organizowane w mniejsze grupy. Mogą również obowiązywać nowe zasady 

dotyczące przywożenia dzieci i ich odbioru ze szkoły.  

 

Pracownicy wszystkich szkół oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych są zobowiązani 

do noszenia maseczek, w przypadkach gdy nie można zachować fizycznej odległości 2 

metrów. 

 

Zachęcaj dziecko do chodzenia lub jazdy na rowerze do szkoły, jeśli to możliwe i 
bezpieczne. 
 

W transporcie szkolnym uczniowie będą mieli wyznaczone miejsce do siedzenia, a 

uczniowie szkoły ponadpodstawowej będą musieli nosić maseczkę podczas oczekiwania 



na przystanku oraz w autobusie.  

 
Szkoły będą komunikować się bezpośrednio z rodzinami w sprawie ponownego 

otwarcia. Porozmawiajcie razem w domu o tym, czego się spodziewać po powrocie do 

szkoły. Powinieneś poinformować szkołę o wszelkich obawach związanych z 

doświadczeniami edukacyjnymi swojego dziecka w okresie zamknięcia szkoły.  

 
Ćwiczenie zdrowych nawyków pomoże w przystosowaniu się do powrotu do szkoły.  
Zachęcaj swoje dziecko do stopniowego wprowadzania codziennych rytuałów oraz pory 
spania, bliższych tym, które stosuje się w okresie szkolnym. 
 
 Pomóż swojemu dziecku zdrowo się odżywiać, uprawiać sport i nawiązać kontakty z 
przyjaciółmi.  
 
Nauczyciele rozumieją, że nie było łatwo uczyć się w domu po zamknięciu szkoły i będą 

wspierać uczniów, aby byli jak najszybciej gotowi do nauki.  

 

Każdy, kto ma objawy Covid-19, w tym gorączkę, kaszel, duszności lub trudności w 
oddychaniu, utratę lub zmianę zmysłu węchu lub smaku, nie powinien uczęszczać do 
szkoły. Zadzwoń do swojego lekarza i postępuj zgodnie ze wskazówkami HSE 
dotyczącymi odizolowania się. Upewnij się, że uczniowie wiedzą, że jeśli źle się poczują 
w szkole, powinni natychmiast powiedzieć o tym swojemu nauczycielowi.  
 

Pamiętaj, że wszyscy mamy do odegrania rolę w bezpiecznym powrocie wszystkich 

uczniów do szkoły. 

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie: gov.ie/backtoschool 

 


