Januarie 2021

COVID-19: inligting vir ouers

Baie ouers is bekommerd oor hul kinders wat terugkeer skool toe gedurende COVID-19.
• Ernstige COVID-19 is baie seldsaam in kinders. Kinders is blykbaar ook minder geneig as
volwassenes om die virus na ander mense te versprei.
• Skool is belangrik vir kinders se opvoedkundige en
maatskaplike ontwikkeling. Skole, leerders en hul families
moet saamwerk om te keer dat die koronavirus versprei,
veral na mense wat vatbaar is vir ernstige COVID-19.

Help jou kind om die verspreiding van COVID-19 te keer
As jy siek
is, bly by
die huis.

Behou ’n
veilige fisieke
afstand van mekaar.

Dra ’n masker
wanneer jy
nie by die
huis is nie.

Hoes of nies in
jou elmboog.
Was jou hande
gereeld.

Maak
vensters en
deure oop
om goeie
lugsirkulasie
te skep.

Beskerm diegene wat vatbaar is vir
ernstige COVID-19.
As iemand by die huis ouer as 55 jaar is of ’n chroniese
toestand het soos diabetes, TB, MIV, hoë bloeddruk,
niersiekte of kanker, wees ekstra versigtig om te
verhoed dat die koronavirus na hulle versprei
word. Praat met hul gesondheidsorgverskaffer
of jou skoolhoof oor die ekstra maatreëls wat
jy in plek moet stel.

Skool is anders gedurende COVID-19
Gee jou kind emosionele ondersteuning
• Wees geduldig met jou kind as hy of sy gespanne
gefrustreerd voorkom.
• Praat met jou kind oor COVID-19. Luister na jou
kind se vrese.

of

Jou kind kan dit
moeilik vind om
die COVID-19skoolreëls na
te kom.

Gee jou kind leerondersteuning
• Help jou kind om hul skoolboeke en -werk te organiseer.
• Skep ’n roetine by die huis wat jou kind sal help om te leer.

Kry hulp as jy dit
nodig het
As jou kind of iemand
by die huis COVID-19
het, bly by die huis
en kontak die COVID19-blitslyn vir raad:

080 928 4102
(tolvry)

COVID-19-simptome
Hoes
Koors
Seer keel
Verlies aan reuk
of smaak
Lyfseer
Grieperige siekte

As jy finansieel sukkel, vind uit of jy
kwalifiseer vir finansiële ondersteuning:

•
•
•

GrantEnquiriesWC@
sassa.gov.za
021 469 0200
0800 60 10 11 (tolvry)

As jou kind ’n
chroniese toestand
het, vind uit by jou
gesondheidsorgverskaffer
en die skoolhoof of jy
ekstra voorsorgmaatreëls
moet tref vir
COVID-19.

As dinge by die skool te
veel raak vir jou kind,
praat met die skoolhoof
of onderwyser.
As jou kind baie bekommerd of huilerig
is, kry beradingsondersteuning
vir jou en jou kind deur die Safe
Schools-inbelsentrum te skakel by
0800 45 46 47.

