Informații importante pentru părinți/tutori legali

Examenul copilului dumneavoastră
În pregătirea testului, am dori să vă informăm asupra măsurilor pe care le vom implementa, în
acord cu reglementările autorităților naționale, în vederea protejării sănătății tuturor participanților
la test și a personalului, pentru a limita răspândirea COVID-19.

Vom face toate demersurile ca toate sălile de testare să fie dezinfectate înainte de începerea
testului. În ceea ce privește sesiunile Computer-Delivered, echipamentele folosite vor fi la rândul
lor dezinfectate între sesiuni.
Vom lua măsuri adiționale pentru a ne asigura că nicio persoană afectată de COVID-19 sau care
a intrat in contact cu o persoană afectată de COVID-19 nu va veni la locația testului.
Așadar, vă rugăm ca în cazul în care copilul dumneavoastră se află într-una dintre situațiile de
mai jos, să nu participe la test:
•
•
•

Este in carantină sau auto-izolare
A intrat în contact cu o persoană suspectă sau expusă la COVID-19 în ultimele 14 zile
Are simptome de răceală, febră, dificultăți de respirare sau simptome de gripă.

Dacă oricare dintre aceste criterii se aplică copilului dumneavoastră, vă rugăm să contactați
centrul de testare prin e-mail, cât mai repede posibil și vom procesa transferul către altă data de
testare.

În ziua testului:
•

Copilul dumneavoastră va fi rugat să își dezinfecteze mâinile înainte de intrarea în sala
de testare, fie să se spele cu apă și săpun, fie să folosească un dezinfectant.

•

Copilul dumneavoastră vă trebui să repecte regulile de distanțare socială pe toată
perioadă în care se află la locația testului

•

Copilul dumneavoastră va trebui să poarte mască mască pe întreaga durată a testului,
precum și înainte de începerea propriu-zisă a testului și la finalul acestuia, până la ieșire
(în sala de așteptare, în timpul verificării, în orice spațiu din incinta locației unde se
desfășoară testul).

•

Copilul dumneavoastră poate purta mănuși de latex, însă această măsură nu este
obligatorie.
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•

Personalul de la locația testului va purta măști și mănuși de latex pe tot parcursul testului.

Copilul dumneavoastră trebuie să aibă asupra sa:
•
•
•
•
•
•

O mască care să îi acopere gura și nasul – obligatoriu
Mănuși de latex – opțional
Un creion standard din lemn – obligatoriu
O gumă de șters (fără ambalaj) – obligatoriu
Un pix – obligatoriu
Creioane colorate – obligatorii pentru examenele Young Learners.

Din motive de siguranță, nu se vor distribui instrumente de scris participanților la teste.
Vă rugăm să aveți în vedere că este posibil să verificăm termperatura copilului dumneavoastră la
punctul de înregistrare la locația testului, în concordanță cu reglementările autorităților naționale.

După test:
În cazul în care copilul dumneavoastră prezintă simptome specifice COVID-19 în perioada de 14
zile de la data testului, vă rugăm să contactați Direcția de Sănătate Publică sau medicul de familie,
în concordanță cu reglementările guvernamentale. Vă rugăm să informați Direcția de Sănătate
Publică asupra faptului că copilul dumneavoastră a susținut un test la British Council pentru ca
toți participanții la eveniment să fie contactați cât mai repede posibil.
Prioritatea noastră este siguranța si sănătatea participanților la test și a personalului nostru. Vom
continua să monitorizăm recomandările autorităților naționale și vom lua orice măsuri sunt
necesare pentru a oferi testări în condiții cât mai sigure.
În cazul în care aveți întrebări suplimentare referitoare la măsurile luate, va invităm să ne
contactați la contact@britishcouncil.ro.

Vă mulțumim pentru înțelegere și vă așteptăm cu drag la examen!
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