
Informacje dla rodziców mających dzieci w przedszkolach, w szkołach 

podstawowych i świetlicach w Reykjavíku. 

Zachęcamy rodziców, aby posyłali swoje dzieci do przedszkoli, szkół podstawowych i świetlic, aby 

zapewnić dzieciom stabilność . Zajęcia szkolne rozpoczęły się ponownie po przerwie wielkanocnej 

zgodnie z planem zajęć każdej ze szkół. Aktualny plan będzie obowiązywał do 4 maja. Po tym dniu 

zajęcia będą prowadzone według normalnego programu zajęć. 

Dlaczego przedszkola, szkoły podstawowe i świetlice są otwarte? 

Dzieci i młodzież są zdecydownie mniej narażone na zakażenie wisusem. W przypadku zarażenia 

dzieci lub młodzieży objawy są w większość bardzo łagodne. Starsi uczniowie są również w lepszej 

sytuacji niż najmłodsi uczniowie, ponieważ mogą konynuować naukę poprzez internet. Szkoły są 

ważne dla dobrego rozwoju społecznego i konieczne jest, aby uczniowie mieć możliwość 

kontynuowania nauki, chociaż w ograniczonym lub w zmienionym planie lekcji/ szkoły. 

Szkoły podstawowe mogą prowadzić nauczanie w budynkach szkolnych, jeśli jest zapewnione, że w 

tej samej klasie nie ma więcej niż 20 uczniów i że uczniowie nie mieszają się między z innymi grupami, 

na przykład w stołówce lub podczas przerw. Budynki szkolne muszą być codziennie sprzątane i 

dezynfekowane. 

Przedszkola są otwarte i będą utrzymywane zajęcia przedszkolne, jeśli dyrekcja zapewni, że dzieci są 

w małych grupach i są w miarę możliwości rozdzielone. Budynki przedszkoli są  codziennie sprzątane i 

dezynfekowane. 

Na jak długi okres czasu są wprowadzone ograniczenia szkolne? 

Zakaz zgromadzeń obowiązuje do 4 maja. Po tym dniu szkoły i przedszkola będą działać według normalnego 

programu. Dokładniejsze informacje udzielane będą w kolejnych tygodniach.  

Czy rodzice mogą nie posyłać swoich dzieci do szkoły? 

 Zachęcamy, aby zdrowe dzieci uczęszczania do szkoły. Jeśli dziecko nie wykazuje żadnych objawów 

choroby, powinno uczęszczać do przedszkola, szkoły podstawowej  / lub świetlicy. Nie wprowadzono 

żadnych zmian ze związkiem obowiązku szkolnym . Jednak konieczne jest , aby dzieci ktȯre mają 

objawy podobne do COVID-19 takie jak: gorączka, kaszel, ból kości lub mięśni, zmęczenie  nie 

uczęszczały do szkoły. Wszystkie  rozporządzenia dotyczące podstwaowych środków 

zapobiegawczych dla COVID-19 zostały opublikowane w szkołach.  Rozporządzenia zwierają wszystkie 

informacje na temat bezpiecznych działań związanych z zapobieganiem infekcji oraz wczesną 

identyfikacją przed ochroną COVID-19 w szkołach oraz innych instytucjach edukacyjnych. 

Jeżeli jedno z rodzeństwa przebywa na kwarantannie to powinno nadal uczęszczać  do szkoły? 

Podczas gdy jedna osoba przebywa na kwarantannę i nie ma objawów, to inne bliskie osoby lub 

rodzina, która nie miała kontaktu z osobami chorymi na COVID-19, mogą bezpiecznie uczęszczać do 

szkoły / pracy. 

Odpowiedzi / informacje dotyczące COVID-19 : https://www.covid.is/flokkur/vidbrogd-a-islandi  

Gdzie można uzyskać informacje? 

-Wszystkie ogólne i podstawowe informacje można znaleźć na stronach internetowych przedszkoli, 

szkół podstawowych i świetlic. 

https://www.covid.is/flokkur/vidbrogd-a-islandi


-Inne informacje: https://www.covid.is.  

 

Drodzy rodzice i opieknowie, 

Biorąc pod uwagę okoliczności, w których się znajdujemy, ważne jest zwrócenie szczególnej uwagi na 

grupę rodziców, którzy posługują się językiem ojczystym innym niż islandzki, oraz zapewnienie aby 

wszystkie informacje zostały przesłane do tej grupy. Ponieważ wszystko dzieje się bardzo szybko, 

ważne aby rodzice kontaktowali się w sprawach edukacji dziecka 

https://mml.reykjavik.is/bruarsmidi/: indywidualne informacje w języku polskim: 

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00. 

 

Magdalena Elísabet Andrésdóttir  

Polskojęzyczny mediator w Urzędzie Miasta Reykjavik  

Magdalena.Elisabet.Andresdottir@reykjavik.is   

S: 6934651 

 

Kriselle Lou Suson Jónsdóttir 

Filipiński i anglojęzyczny mediator w Urzędzie Miasta Reykjavik 

kriselle@reykjavik.is  

S: 7700469 

 

Strona internetowa mediatorȯw : 

https://mml.reykjavik.is/bruarsmidi/  

Informacje na stronie Facebook-u  

● Pólska: https://www.facebook.com/groups/457285701147086/ 
● Enska: https://www.facebook.com/groups/EnglishMML/ 
● Filippseyska: https://www.facebook.com/groups/FilipinoMML/ 
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