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9 sierpnia 2021 r.
Drodzy Rodzice,
Cieszymy się, że już wkrótce będziemy mogli ponownie powitać Państwa i Państwa dzieci w szkole.
W ubiegłym roku, dzięki Państwa współpracy, byliśmy w stanie zaoferować uczniom nauczanie
stacjonarne oraz pełny rok nauki, dzięki czemu uzyskaliśmy postępy w nauce. W bieżącym roku będzie
obowiązywać mniej ograniczeń, jednak nadal będziemy potrzebować Państwa współpracy. Dzięki niej
nasze szkoły zapewnią uczniom bezpieczne środowisko nauki i bez zbędnych zakłóceń będą mogły
pozostawać otwarte. Prosimy o uważne przeczytanie poniższych deklaracji i podpisanie ich u dołu
niniejszego dokumentu na znak, że rozumieją Państwo i zgadzają się na te działania.
Prosimy, aby zobowiązali się Państwo do poniższych działań:
• Będę przypominać mojemu dziecku, aby nosiło maseczkę ochronną, kiedy będzie to wymagane w
szkole i zapewnię mu wystarczającą ilość maseczek.
• Pozostawię moje dziecko w domu, jeżeli będzie się czuło źle lub będzie miało objawy choroby,
niezależnie od statusu szczepienia.
• Natychmiast powiadomię kierownictwo szkoły i zatrzymam moje niezaszczepione dziecko/dzieci w
domu, w przypadku, jeśli byłyby one narażone na kontakt z domownikiem z pozytywnym wynikiem na
obecność COVID-19 (przypadek bliskiego kontaktu) na okres kwarantanny potwierdzony przez
przedstawiciela szkoły. Rozumiem, że zaszczepione dzieci mogą uczęszczać do szkoły, jeśli nie wykazują
objawów.
• Niezwłocznie poinformuję dyrekcję szkoły o zdiagnozowaniu u mojego dziecka potwierdzonego
przypadku COVID-19 i dostarczę niezbędnych informacji przedstawicielowi szkoły w celu możliwości
śledzenia przypadków osób zarażonych wirusem COVID-19. Będę przestrzegać wskazówek dotyczących
izolacji podanych przez szkołę.
• Rozumiem, że zalecenia dotyczące kwarantanny lub izolacji dotyczą nie tylko szkoły, ale także zajęć
pozalekcyjnych, w tym zajęć sportowych.
• Będę przypominać mojemu dziecku o dobrych praktykach higienicznych, w tym o częstym myciu rąk
i regularnym używaniu środków dezynfekujących.
• Będę przypominać mojemu dziecku, aby zakrywało usta i nos chusteczką lub łokciem, kiedy kicha lub
kaszle, a następnie natychmiast, aby myło lub dezynfekowało dłonie.
Mamy nadzieję, że stosowanie się do zaleceń władz odpowiedzialnych za zdrowie publiczne, w tym do
obecnych przepisów związanych z noszeniem maseczek ochronnych, zapewni bezpieczeństwo naszym
rodzinom i pracownikom oraz pomoże w opanowaniu pandemii. Przyłączamy się do papieża Franciszka,
kardynała Cupicha i naszych biskupów, we wzywaniu wszystkich do zaszczepienia się przeciwko
COVID-19 i modlitwy za wszystkich dotkniętych pandemią.
Z poważaniem,
Biuro Szkół Katolickich
Podpisując to zobowiązanie, obiecuję przestrzegać powyższe środki bezpieczeństwa dla dobra
naszej katolickiej społeczności szkolnej i dla dobra wspólnego
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