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No 16/21                         Thursday, 22 July 2021  

 

CURRENT SCHOOL COVIDSAFE SETTINGS 

For Parents/Carers and Visitors: 
● Do not enter the school grounds if you are unwell - no matter how mild the symptoms. 

● You must wear a face mask at all times when on school grounds and in school buildings 

● Ensure physical distancing (1.5 m) from other adults and children outside of your family.  

● Practice hand hygiene (wash and/or sanitise). 

● You must sign in using the QR code system upon entry to the school office. 

 
For All Children 

● Do not attend school if unwell - no matter how mild the symptoms 

● Practice hand hygiene (wash and/or sanitise). 

 

If you, or any member of your family has symptoms - no matter how mild - 

 YOU MUST GET TESTED. 

Dear Parents,  

Roxburgh Park Exposure Site 

Overnight the Department of Health listed  three COVID-19 exposure sites in Roxburgh Park. Each exposure site relates 
to the late afternoon and early evening of Wednesday last week, 14 July. 
 
If you have been to any of the locations below during the specified times you must follow the health advice stated in 
blue. 
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If you have any concerns, or suspect that you may have COVID-19, call the dedicated hotline on 1800 675 398. It’s  open 
24 hours, 7 days a week. 

Roxburgh Park COVID Testing Locations 

The Roxburgh Park drive-through COVID testing site has been reopened at the Roxburgh Park Youth and Recreation 
Centre, 75 Lakeside Drive, Roxburgh Park. Wait times at the moment are approximately 30 minutes. 
 
There is also a walk-in testing site at the Homestead Community and Learning Centre, 30 Whiltshire Drive, Roxburgh 
Park. 
 
If you have a runny nose, headache, sore throat or feeling unwell, please get tested immediately.  Even if you have very 
mild symptoms, be safe and get tested.  
 
For more information about what’s available near you, call the 24-hour Coronavirus Hotline 1800 675 398. 

Staying COVIDSafe 

Please ensure that throughout this lockdown period that you stay home and do not visit family or friends.  Visiting  
family or friends presents the biggest risk of transmission of the virus.   
 
You must stay home and only leave the house for one of the following five permitted reasons. 
 

○ **shopping for necessary goods and services  

○ care and caregiving, including medical care, or to get a COVID-19 test 

○ **exercise  

○ authorised work and permitted study  

○ to get a COVID-19 vaccination 

**You must stay within 5km of your home for shopping and exercise 
 
 
 
 
 
Yours sincerely, 

 
Paul Sedunary 
PRINCIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:office@goodsam.catholic.edu.au
http://www.gsroxburghpark.catholic.edu.au/


 

 
E:  office@goodsam.catholic.edu.au      W: www.gsroxburghpark.catholic.edu.au      T: 9308 6177 

3 

المدرسة ألخاصةنشرة          
 

2021 تموز 22  

 

 في المدرسة 19لكوفيد الحالية أألعدادات 
 :للوالدين

  مهما كانت األعراض خفيفة -ال تدخل ساحة المدرسة إذا كنت مريًضا. 

  جميع األوقاتاحمل قناع وجه في. 

 يجب عليك ارتداء قناع عند دخول مكتب المدرسة أو أي من الفصول الدراسية و / أو المباني المدرسية. 

 ( عن البالغين واألطفال اآلخرين خارج عائلتك 1.5تأكد من التباعد الجسدي )متر. 

 )ممارسة نظافة اليدين )غسل و / أو تطهير. 
 

 لجميع األطفال
 مهما كانت األعراض خفيفة -نت مريًضا ك إذا المدرسة إلى تذهب ال 
 (تطهير أو/  و غسل) اليدين نظافة ممارسة. 

 

 - مهما كانت خفيفة -إذا كنت تعاني أنت أو أي فرد من أفراد عائلتك أعراًضا 
 فحص كورونايجب أن تحصل على 

 
 أولياء أألمور، عزاء ألأ

 

بارك. يرتبط كل موقع  كفي روكسبير 19ل كوفيد  ت، أدرجت وزارة الصحة ثالثة مواقع تعرضالليلة ألماضية الل خ

 .تموز 14بعد الظهر وبداية مساء األربعاء من األسبوع الماضي ،  منتعرض بوقت متأخر

 

دة ، يجب عليك اتباع النصائح الصحية المذكورة باللون إذا كنت قد زرت أي من المواقع أدناه خالل األوقات المحد

 األزرق.
 

 ألصحية لمشورة أ النفاذ تاريخ  مالحظات   التعرضفترة  ألموقع ألمنطقة 
ك سبيرروك فيس كول بارك وكسبيرك ر

 بارك فيلج

  2021تموز  14

 مساءً  6:30 – 5:30

ألشخص 

المصاب تواجد 

 في الموقع 

  2021تموز  21

 مساءً  10:08

خضع لالختبار بشكل أ -الثانية لدرجة أ

عاجل واعزل حتى تحصل على نتيجة 

 سلبية
يجب على أي شخص زار هذا الموقع 

خالل هذه األوقات إجراء اختبار عاجل ، 

ثم عزله حتى يتم تأكيد نتيجة سلبية. 

استمر في مراقبة األعراض ، واختبارها 

 مرة أخرى إذا ظهرت األعراض

يو ن –أألظافر صالون  بارك وكسبيرك ر

ستار في روكسبيرك 

 بارك 

  2021تموز  14

 مساءً  6:00 –  4:10

ألشخص 

المصاب تواجد 

 في الموقع 

  2021تموز  21

 مساءً  10:08

اخضع لالختبار فوًرا أألولى: ألدرجة 

يوًما من  14والحجر الصحي لمدة 

 التعرض
يجب على أي شخص زار هذا الموقع 

خالل هذه األوقات أن يتم اختباره على 

يوًما من  14الفور والحجر الصحي لمدة 

 التعرض.

  2021تموز  14  روكسبيرك  بارك وكسبيرك ر

 مساءً  6:30 –  4:05

ألشخص 

المصاب تواجد 

 في الموقع 

  2021تموز  21

 مساءً  10:08

اخضع لالختبار بشكل ألثانية : ألدرجة 

عاجل واعزل حتى تحصل على نتيجة 

 سلبية
يجب على أي شخص زار هذا الموقع 

خالل هذه األوقات إجراء اختبار عاجل ، 

ثم عزله حتى يتم تأكيد نتيجة سلبية. 

استمر في مراقبة األعراض ، واختبارها 

 مرة أخرى إذا ظهرت األعراض
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 ل بالخط الساخن المخصص على، فاتص19كوفيد  إذا كانت لديك أي مخاوف ، أو تشك في احتمال إصابتك بـ

 .أيام في األسبوع 7ساعة ،  24إنه مفتوح    398 675 1800

 

 في روكسبيرك بارك   19فحص كوفيداقع وم

 على العنوان لترفيهياللشباب روكسي  بالسيارة في مركزفي روكسبيرك بارك  19كوفيد أعيد فتح موقع اختبار

 75 Lakeside Drive ,Roxburgh Park  دقيقة 30. أوقات االنتظار في الوقت الحالي ما يقرب من. 

 

  Wiltshire Drive ,Roxburghpark 30 على  مركز هومستيد يوجد أيًضا موقع لالختبار في

إذا كنت تعاني من سيالن األنف أو الصداع أو التهاب الحلق أو الشعور بتوعك ، فيرجى إجراء االختبار على الفور.  

 .حتى إذا كانت لديك أعراض خفيفة جدًا ، فكن آمنًا وقم بإجراء االختبار

 24ات حول ما هو متاح بالقرب منك ، اتصل بالخط الساخن الخاص بفيروس كورونا على مدار لمزيد من المعلوم

 .1800675398ساعة 

 

 :  19على ألسالمة من كوفيد حفاظ لا

يرجى التأكد من البقاء في المنزل طوال فترة اإلغالق هذه وعدم زيارة العائلة أو األصدقاء. تمثل زيارة العائلة أو 

 .األصدقاء أكبر خطر النتقال الفيروس

 .يجب عليك البقاء في المنزل ومغادرة المنزل فقط لواحد من األسباب الخمسة التالية المسموح بها

 

 كم( 5) ضمن حدود  التسوق لشراء السلع والخدمات الضرورية 

 19كوفيد  الرعاية وتقديم الرعاية ، بما في ذلك الرعاية الطبية ، أو للحصول على اختبار  

 (19)كوفيد  تمرين 

 ة المسموح بهاالعمل المصرح به والدراس 

 19كوفيد  للحصول على لقاح   

 

 تحيات مع 

 سيدينيري بول 

 المدرسة مدير 
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