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Stimați părinți și îngrijitori 
 
În calitate de Director al Protecției Copilului din Barnsley, am dorit să vă scriu pentru a vă mulțumi 
tuturor, copiilor și familiei dvs., pentru respectarea tuturor orientărilor guvernamentale referitoare 
la pandemia de Coronavirus. 

 
Toți ar trebui să ne simțim incredibil de mândri cât de bine s-au adaptat copiii și tinerii s-au 
adaptat măsurilor mai stricte în școlile noastre și mulțumim elevilor de gimnaziu pentru că au 
purtat măști de față la școală și dvs., pentru cooperarea la testarea regulată a persoanelor 
asimptomatice. 

 
Având în vedere că testarea persoanelor asimptomatice are loc în mod regulat, în școli, locuințe 
și locuri de muncă, asistăm la creșterea ratelor de infectare din Barnsley. Acest lucru determină 
auto-izolarea mai multor persoane și asistăm la o creștere a numărului de clase din școlile 
noastre care sunt nevoite să se autoizoleze. Acest lucru este un lucru în mod special dificil pentru 
acei copii și tineri cărora le-au fost întrerupte grav cursurile pe parcursul anului trecut, în ciuda 
unui proces de învățare excelent la distanță și în sistem online, și a tuturor eforturilor dvs. în 
vederea sprijinirii educației de care beneficiază copiii dvs. 

 
Școlile noastre beneficiază de măsuri robuste de control implementate, în vederea minimizării 
riscului de transmitere și susținem școlile să rămână la fel de sigure, oriunde este posibil acest 
lucru, în această perioadă. Însă școlile pot doar încerca să controleze ce se întâmplă la școală și 
nu ce se întâmplă în comunitățile noastre. 

 
Știu că vi s-au cerut atât de multe lucruri pe parcursul acestui ultim an, însă vă cer să vă 
susținem școlile și comunitățile, respectând regulile de distanțare socială de la poarta școlii și în 
drumul către și de la școală. 

 
Controlul transmiterii virusului în comunitățile noastre și protejarea oamenilor contra infecției, 
respectând orientarea guvernamentală, ajută la ținerea sa sub control în școlile noastre, ținând 
copiii la școală și reducând la minim o altă întrerupere a educației lor și a vieții lor de familie. 

 
În cele din urmă, în momentul în care primiți oferta de vaccinare, pe care o am foarte urgent, vă 
îndemn pe dvs. și membrii familiei dvs., cum sunt eu, să o acceptați. Conform declarației făcute 
de Directorul de Sănătate Publică, Julia Burrows: ‘fiecare vaccinare ne oferă speranțe’. 

 
Vă mulțumesc tuturor.  

Cu stimă, 

 
Mel John-Ross 
Director Executiv – Protecția Copilului 
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