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Cien. vecāki un aprūpētāji, 
 
Kā Bārnslejas Bērnu dienesta direktore es vēlējos pateikties visiem jums, jūsu bērniem un jūsu 
ģimenei par valdības norādījumu ievērošanu attiecībā uz koronavīrusa pandēmiju. 

 
Mums visiem vajadzētu justies ļoti lepniem par to, cik veiksmīgi bērni un jaunieši ir pielāgojušies 
stingrākiem noteikumiem mūsu skolās, un es saku paldies vidusskolēniem par masku valkāšanu 
skolā, kā arī jums par dalību regulārā asimptomātiskā testēšanā. 

 
Tā kā asimptomātiskā testēšana tiek regulāri veikta skolās, mājsaimniecībās un darbavietās, 
esam pieredzējuši saslimšanas gadījumu skaita pieaugumu Bārnslejā. Tā rezultātā aizvien vairāk 
cilvēkiem ir jāuzsāk pašizolācija, kas attiecas arī uz aizvien lielāku skaitu klašu mūsu skolās. Tas 
ir īpaši smagi bērniem un jauniešiem, kuru izglītība pēdējā gada laikā jau ir bijusi ievērojami 
traucēta par spīti izcilām attālinātām un tiešsaistes mācībām no mājām un visiem jūsu 
centieniem atbalstīt bērnu izglītību. 

 
Mūsu skolās ir ieviesti stingri kontroles pasākumi, lai pēc iespējas samazinātu vīrusa pārnešanas 
risku, un mēs cenšamies skolas šajos laikos uzturēt pēc iespējas drošākas. Tomēr skolas spēj 
izkontrolēt tikai skolā notiekošo, nevis to, kas notiek mūsu sabiedrībā. 

 
Es zinu, ka no jums jau tāpat ir daudz prasīts pēdējā gada laikā, taču es jūs lūdzu atbalstīt mūsu 
skolas un sabiedrību, ievērojot sociālo distancēšanos pie skolas vārtiem un ceļā uz un no skolas. 
 
Vīrusa pārnešanas kontrole mūsu sabiedrībā un cilvēku pasargāšana no infekcijas, ievērojot 
valdības norādījumus, palīdz to izkontrolēt mūsu skolās, kas savukārt ļauj bērniem atrasties 
skolās un pēc iespējas samazina tālākus traucēkļus viņu izglītībai un ģimenes dzīvei. 
 
Visbeidzot, brīdī, kad saņemsiet piedāvājumu vakcinēties, kā to pavisam nesen saņēmu es, 
aicinu jūs un jūsu ģimeni sekot manam piemēram un to izmantot. Kā saka Džūlija Burovsa (Julia 
Burrows), Bārnslejas Sabiedrības veselības direktore: “katra vakcinācija mums dod cerību”. 

 
Paldies jums visiem! 

Ar cieņu, 

 
Mela Džona-Rosa 
Bērnu dienesta izpilddirektore 
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