Warszawa, 16/09/2020r.
Oświadczenie o zastosowaniem protokołów bezpieczeństwa przeciw COVID-19 w American
School of Warsaw
Z doświadczenia wiemy, że rozwój społeczny, emocjonalny i naukowy dzieci jest najbardziej
efektywny w warunkach bezpośredniej współpracy z rówieśnikami i nauczycielami. Dlatego
postanowiliśmy zrobić to, o co walczyły szkoły na całym świecie: stworzyć bezpieczne warunki, które
pozwoliłyby uczniom i nauczycielom na powrót do sal lekcyjnych.
Rok szkolny w American School of Warsaw rozpoczął się 18 sierpnia. W celu chronienia uczniów i
nauczycieli, a także rodziców, władze szkoły wdrożyły protokoły bezpieczeństwa wykraczające poza
wytyczne Rządu RP. Wprowadziliśmy regularne badania przesiewowe na obecność antygenu
COVID-19 u wszystkich uczniów i pracowników. Stworzyliśmy szczegółowy plan działań pn- STOP,
CHROŃ, REAGUJ - zgodnie z którym wszystkich uczniów podzielono na trzy grupy (szkoła
podstawowa, gimnazjum i liceum). Każda z grup ma wytyczony obszar w szkole, a utworzone
zabezpieczenia ograniczają przemieszczanie się uczniów i nauczycieli pomiędzy grupami.
Wdrożone w American School of Warsaw procedury bezpieczeństwa obejmują:
●
Codzienne monitorowanie stanu zdrowia na podstawie elektronicznej ankiety mającej za
zadanie szybkie wychwycenie objawów, które mogą być powiązane z chorobą covid-19
●
Pomiar temperatury przy wejściu do szkoły
●
Noszenie masek w pomieszczeniach zamkniętych
●
Zachowanie bezpiecznej odległości
●
Nauczanie zdalne dla osób, których wyniki ankiety zdrowotnej uniemożliwiają uczestnictwo w
zajęciach szkolnych
●
Testy przesiewowe wszystkich uczniów raz w tygodniu oraz testowanie osób, u których
ustąpiły objawy chorobowe przed powrotem do szkoły
●
Oraz zaostrzony reżim sanitarny
Szkoła utrzymuje otwarty dialog ze wszystkim członkami swojej społeczności. W cotygodniowym
badaniu opinii rodziców znakomita większość odpowiedzi była pozytywna i wyrażała wsparcie
podjętych przez nas działań.
Pragniemy podkreślić, że wyłączną intencją wdrożenia planu jest nasza społeczna odpowiedzialność
w czasach pandemii, oraz najwyższa troska o zdrowie naszych uczniów, rodziców oraz pracowników.
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