
Highlands College Coronavirus (COVID-19)  

Podsumowanie Stycznia 2021  
 

 

Doceniamy, że otrzymali Państwo od nas wiele wiadomości, ponieważ reakcja wyspy na pandemię 

ewoluowała, zwłaszcza w ostatnich tygodniach. Uważamy, że może to zapewnić jasność, jeśli 

podsumujemy niektóre z ostatnich zmian. 

Należy pamiętać, że dodaliśmy sekcję "COVID-19 Najnowsze informacje" na naszej stronie internetowej, 

gdzie zawsze możesz uzyskać dostęp do naszych najbardziej aktualnych informacji. 

 

• Dobre samopoczucie i wsparcie: Uczniowie powinni porozmawiać ze swoim opiekunem lub 

skontaktować się z Student Life (znajdującym się w Café Connect), jeśli mają obawy lub 

potrzebują wsparcia, w tym w kwestiach społecznych i finansowych. Wiemy, że jest to trudny i 

niepokojący czas. Studenci mogą również uzyskać dostęp do bezpłatnej i anonimowej usługi online 

‘Kooth Online Community for Young People’, która zapewnia wsparcie zdrowia psychicznego i 

dobrego samopoczucia:  https://www.kooth.com 

• Obecność: Jest obowiązkowa od poniedziałku, 11 Stycznia, chyba że uczniowie mają okoliczności 

łagodzące, jak opisano w liście. 

• Nauka online: Lekcje, które mają być online są tak samo ważne, jak te, na które uczniowie 

uczęszczają stacjonarnie. Treść jest niezbędna, a obecność jest wymagana i monitorowana. 

• Noszenie masek: Jest obowiązkowe dla studentów na praktykach przez cały czas we wszystkich 

częściach kampusu (za wyjątkiem, kiedy jedzą / piją). Dla innych uczniów maski, powinny być 

stosowane w miejscach publicznych, na przykład w korytarzach. Zdecydowanie zaleca się, aby 

uczniowie nosili maski na zajęciach/warsztatach. 

• Środki kontroli: Uczelnia opracowała plan bezpieczeństwa w miejscu pracy i konkretne oceny 

ryzyka. Obejmują one stosowanie ręcznych środków odkażających, jednokierunkowego systemu 

przemieszcania się i zwiększoną wentylację w klasie. 

• Zmiany w Cafe Connect: Usługa jest nadal na miejscu, ale dostępna jest tylko na wynos. 

Uczniowie mogą czekać w klasach podczas przerw i obiadów, lecz nie będą nadzorowani. 

Uczniowie powinni przestrzegać procedur bezpieczeństwa i higieny pracy i  zachowywać się 

poprawnie. 

• Co zrobić, jeśli podejrzewasz, że twój syn / córka może mieć CV-19?  Trzymaj je w domu, 

zadzwoń na infolinię pod numerem 445566, poinformuj uczelnie pod numerem 608608. 

• Zmiany w egzaminach: W większości przypadków College korzysta z tych samych organów 

nadzorujacych co Anglia i będzie podążać za decyzjami tam podjętymi. Czekamy na dalsze 

wskazówki i będziemy Państwa aktualizować, gdy tylko otrzymamy ostateczne odpowiedzi na temat 

obliczania ocen i egzaminów.  

 

 

Informacje o kontaktach: Upewnij się, że twoje dane kontaktowe są aktualne, ponieważ może być 

konieczne komunikowanie się z Tobą od czasu do czasu. Zwykle odbywa się to na jeden z trzech 

sposobów: przez telefon, e-mail lub pocztę. 

 

https://www.kooth.com/

