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22. října 2021 
 
 
Vážení rodiče / opatrovníci, 
 
V Liverpoolu opět zaznamenáváme znepokojivě vysoký počet případů nemoci COVID, 
přičemž nejvyšší počet případů je u školáků. Nemoc COVID představuje riziko pro každého. 
Rostoucí výskyt infekce se projeví tím, že více dětí onemocní, budou se muset izolovat od 
svých kamarádů, naruší se jejich výuka a ve školách se budou muset v dalším pololetí 
znovu zavést přísnější opatření. 
 
Chtěli bychom Vám poděkovat za Vaši podporu, ale také Vás vyzvat, abyste začali jednat 
hned. Pomozte nám udržet Vaše děti i jejich kamarády v příštím školním období v bezpečí a 
snížit budoucí dopad nemoci COVID na jejich život tím, že nyní podniknete několik 
jednoduchých kroků. 
 
Žádné opatření není dokonalé. Po pečlivé úvaze Vám doporučujeme několik opatření, která 
dle našeho názoru budou mít na výuku dětí jen minimální dopad a která účinně snižují riziko 
přenosu - aby však fungovala, musí se na nich nyní podílet každý.    
 
Rodiče, opatrovníci i návštěvníci školy by měli v prostorách školy a jejím okolí nosit roušku, 
pokud nejsou ze zdravotních důvodů osvobozeni. Toto opatření platí i při přivádění dětí do 
školy a jejich vyzvedávání. Nošení roušky je nejúčinnějším způsobem, jak snížit riziko 
nákazy a šíření viru.  
 
Očkování je první linií obrany proti nemoci COVID.  Pokud jste byli vyzváni k očkování, této 
nabídky využijte.  Vakcínu si můžete objednat na následující adrese 
(https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-
coronavirus-vaccination/). 
 
I když jste si dosud testy na covid nedělali, nyní je ten správný čas začít. Je důležité, abyste 
si Vy i všichni způsobilí členové domácnosti nadále dělali dvakrát týdně antigenní testy 
(lateral flow tests) a hlásili své výsledky (https://www.gov.uk/report-covid19-result). 
Pokračování v pravidelném testování i během prázdnin pomůže snížit riziko infekce v 
domácnostech po návratu dětí do školy. 
 
Držte si COVID bezpečně od těla. Riziko nákazy snížíte i pomocí těchto kroků: myjte si ruce 
nebo používejte alkoholový gel, s lidmi se setkávejte venku a pokud jste vevnitř, větrejte.  
Pokud se u Vás objeví příznaky nákazy COVID, je nutné se okamžitě izolovat, co nejdříve si 
nechat udělat PCR test a informovat školu.  Hlavními příznaky jsou vysoká teplota, nový, 
nepřetržitý kašel a ztráta nebo změna čichu nebo chuti. 
 
Přejeme Vám příjemné prázdniny bez COVIDU. 
 
S úctou 
 
 

 
 

Matt Ashton 
ředitel odboru veřejného zdraví 

Steve Reddy 
ředitel odboru sociálně-právní ochrany dětí
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