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Drodzy Rodzice/Opiekunowie
Department Edukacji Wielkiej Bryranii planuje zamknięcie wszystkich szkół, by zapobiec
nadalszemu rozprzestrzenianiu się Koronavirus.
Ważne jest więc, by liczba uczniów w szkole była mała, by wirus się nie rozpowszechniał oraz by
szkoła z małą ilością nauczycieli I pracowników dostępnych w tym okresie była bezpiecznym
miejscem.
Poniżej znajdą Państwo listę pracowników, który rząd brytyjski opisał jako ‘’Key Workers’’.
Jeżeli jesteś key worker, wyślij dzieco/dzieci do szkoły tylko wtedy kiedy naprawde musisz ze
wzgędu na swoją pracę.
Rada Departmentu Educaji:
Jeżeli jesteś Key Worker i nie możesz iść do pracy bo nie masz opieki dla dziecka, wtedy i tylko
wtedy możesz swoje dzieco wysłać do szkoły. Jeżeli masz opiekę dla dziecka i nadal możesz
pracować- dziecko musi zostać w domu.
Proszę uważajcie na siebie w tych trudnych czasach.
Z poważaniem

Carrie Norman

Lista Key workers ustalona przez rząd angilski:
•

•

SŁUŻBA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA
W tym są ujęci lekarze, pielęgniarki, położne, pracownicy pogotowia oraz opieka społeczna w tym
także wolontariusze, wszyscy pracownicy służby zdrowia I opieki społecznej od producentów do
dystrybutorów lekarstw i wyposarzenia medycznego oraz odzieży ochronnej potrzebnej w tych
dwóch departamentch.
Edukacja i opieka nad dzieckiem
To obejmuje wszystkie osoby pracujące w przedszkolach i szkołach, które są zdrowe I mogą
pracować podczas Coronavirus, by zapewnić potrzebną opiekę dziecięcą dla inch pracowników,
którzy są Key Workers.

•

Główne serwisy publiczne
Wszyscy pracujący w systemie sprawiedliwości, pracownikowie kościoła, organizacji
harytatywnych, dziennikarzy, oraz paracownicków telewizji, ktorzy zapewniają wiadomości dla
wszystkich obywateli oraz pracowników odpowiedzialnych za rejestrowanie zgonu i organizacje
pogrzebu.

•

Pracownicy władz lokalnych i narodowych
To obejmuje tylko pracowników odpowiedzialnych za dostarczenie niezbędnych usług dla
społeczeństawa w trakcie koronavirus, pracownicy odpowiedzialni za wypłaty zasiłków
państwowych .

•

Jedzenie i inne niezbędne potrzeby społeczeństwa
Pracownicy fabryk spożywczych, kierowcy dostaw spożywczych, pracownikowie sklepów, oraz
wszyscy związani z producja, dostawą i sprzedażą niezbędnych produktów ( produkty higieniczne
lub lekarstwa dla zwierząt).

•

Bezpieczeństwo społeczeństa
Pracownicy policji, Ministerstwa Obrony, pracownicy wojska (odpowiedzialni za dostarczenie
obrony w trakcie Coronavirus), strażacy, pracownicy na granicach państwa, wszyscy
pracownikowie więzienia, kuratorzy sędziowi,

•

Transport
Wszyscy którzy będą zapewniać transport w powietrzu, transport pociągowy, drogowy lub wodny
podczas Koronavirus.

•

Rachunki, komunikacja i serwisy finansowe
Pracownicy serwisów finansowych takich jak banki, firm elektycznych, pracowników firm
zapewniających wodę, oczyszczalni ścieków, telekomunikacji, listonoszy, oraz kolektorów śmieci.

Przypominami ponownie, jeżeli znajdują się Państwo na powyższej liście i nie mają Pańswo opieki
dla dziecka a musicie iść do pracy tylko wtedy możecie przyprowadzić dziecko do szkoły. Jeżeli
Państwo nie pracują dziecko musi zostać w domu.
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