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29 Stycznia 2021

Studenci, Rodzice i Opiekunowie,
Covid-19 Program testów przepływu bocznego w Highlands College
Piszemy do Państwa, aby formalnie potwierdzić nasze plany co do regularnych, szybkich testów
koronawirusowych dla wszystkich studentów w Highlands College 6th Form. Program ten, mamy
nadzieję, pomoże utrzymać bezpieczeństwo, na tyle na ile to możliwe i da możliwość
kontynuowania dostępu do naucznia twarzą w twarz, w poczuciu bezpieczeństwa.
Obecnie mamy 900 studentów w przedziale wiekowym od 16 do 19 lat w ponad-szkolnej edukacji.
Niektórzy uczniowie mają w 100% zajęcia twarzą w twarz (praktykanci), a niektórzy zajęcia
mieszane, twarzą w twarz i online, aby utrzymać "bańki" i podzielone grupy w celu zmniejszenia
kontaktów. Jeśli nastąpi spadek zachorowań na CV-19, będziemy zwiększyć czas który studenci
spędzają na kampusie, ale tylko wtedy, jeśli będzie to bezpieczne i krok po kroku.
Wprowadzenie Programu testowego to część nazszej taktyki, aby zmniejszyć ryzyko zachorowań.
Nawet jedna trzecia osób, które mają pozytywny wynik testu na obecność COVID-19, nie ma
żadnych objawów i może nieświadomie rozprzestrzeniać wirusa. Dlatego ta forma testowania tych
bez objawów jest niezbędna.
Szybkie, regularne badania, zwane również testami przepływu bocznego (LFT), będą również
oferowane wszystkim pracownikom college'u.
Testy będą wykonywane samodzielnie, pod nadzorem w College, a wszelkie pozytywne przypadki
będą podlegały samoizolocji, a następnie podjęty będzie pilny test PCR.
Testy te będą oferowane co tydzień, po zakończeniu wdrażania i będą prowadzone w oparciu o
aktualny program testowania siły roboczej PCR dla pracowników. Częstotliwość Testów PCR dla
personelu zwiększa się, z co osiem tygodni do co sześciu tygodni.
Program Testów przepływu bocznego: najważniejsze informacje
-

Szybkie rezultaty bez konieczności stosowania laboratorium
Badania pokazują, że będą identyfikować do trzech czwartych pozytywnych przypadków,w
tym tych studentów lub pracowników nie wykazujących żadnych objawów
Udział w testach jest dobrowolny
Bezpieczny, prosty i łatwy w użyciu test
Testowanie jest na miejscu w college'u
Pomoc w utrzymaniu bezpieczeństwa w college'u i studentów w edukacji
Podstawowy przedział wiekowy do testowania w szkołach i na uczelniach wynosi od 16 do
19 lat
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Program testowania: Highlands College
LFT w Highlands College jest obecnie wdrażany dla wszystkich studentów w dalszej edukacji (6th
Form) i wszystkich pracowników.
Pracownicy przechodzą szkolenie na temat sposobu administrowania testów w tym tygodniu, w
ramach przygotowań do przeprowadzenia ich od Piątku 29 Stycznia.
Od poniedziałku, 1 Lutego 2021, wyszkoleni wolontariusze będą nadzorować proces podczas
przeprowadzania samotestów. Uczniowie otrzymają datę i godzinę na test w oparciu o grupę do
której należą w College.
Aby zapewnić wszystkim opiekunom grup możliwość zarezerwowania testu dla studentów,
przydziały czasu są następujące:
• 09:00 – 13:00 Poniedziałek, Środa i Piątek
• 12:00 – 16:00 Wtorek i Czwartek

Poniżej zamieściliśmy kilka linków do filmów, które mogą okazać się pomocne:
-

Możesz obejrzeć film instruktażowy krok po kroku z procesu LFT tutaj:
https://www.YouTube.com/watch?v=MgA603N7ruU

-

Uczeń Szkoły Haute Vallée przedstawia przewodnik krok po kroku procesu testowania
przepływu bocznego: https://youtu.be/b-3_2Jsx5G4

W liście tym, znajdziesz załączniki z dodatkowymi informacjami na temat testów przepływu
bocznego, w tym z listą często zadawanych pytań.
Jeśli masz jakieś pytania lub opinie związane z tym procesem, prosimy o bezpośredni kontakt z
opiekunem grupy. Możesz również skontaktować się z Highlands Information Centre (HIC) pod
numerem 01534 608608 lub pocztą elektroniczną na adres: info@highlands.ac.uk

Z poważaniem,

Jo Terry-Marchant
Principal

