Orang tua/wali yang terhormat,
Seperti Anda ketahui, semua staf sekolah diwajibkan untuk divaksinasi dosis ganda
sebelum Semester 1, 2022 dimulai.
Pemerintah Negara Bagian telah mengeluarkan Instruksi Pekerja Pendidikan
(Pembatasan Akses) (No. 4), yang dipublikasikan di wa.gov.au. Petunjuk ini
mencakup persyaratan vaksinasi bagi pengunjung yang memasuki lokasi sekolah.
Siswa tidak diwajibkan untuk divaksinasi.
Orang tua/wali tidak perlu divaksinasi jika:
•
•
•
•

mengantar atau menjemput anak mereka dari sekolah;
menjadi sukarelawan di sekolah secara ad hoc;
menghadiri acara seperti pertemuan atau wawancara orang tua guru; atau
memasuki sekolah setelah jam kerja.

'Secara ad hoc' berarti kehadiran di tidak lebih dari satu fasilitas pendidikan tidak
lebih dari sekali per minggu.
Orang tua/wali wajib memberikan bukti vaksinasi (vaksinasi dosis tunggal mulai 1
Januari 2022 dan vaksinasi dosis ganda mulai 31 Januari 2022) atau pengecualian
jika:
•

menjadi sukarelawan di sekolah lebih dari sekali seminggu (ini termasuk
menjadi sukarelawan di kantin sekolah, toko seragam atau program literasi atau
numerasi di kelas);
• bekerja dalam kapasitas yang tidak dibayar di sekolah lebih dari sekali
seminggu; atau
• berpartisipasi dalam program yang didukung di sekolah yang mengharuskan
kehadiran orang tua (seperti KindiLink).
Berikut ini bentuk bukti vaksinasi atau pengecualian COVID-19 yang dapat diterima:
•
•
•

•
•
•

konfirmasi tertulis tentang vaksinasi COVID-19 yang dikeluarkan oleh
Departemen Kesehatan;
sertifikat digital COVID-19, yang hanya menunjukkan vaksinasi COVID-19 Anda.
Services Australia memiliki informasi tentang cara mendapatkan sertifikat digital
COVID-19 Anda (get your COVID-19 digital certificate);
pernyataan riwayat imunisasi Anda, yang menunjukkan semua vaksinasi yang
telah Anda lakukan. Services Australia memiliki informasi tentang cara
mendapatkan pernyataan riwayat imunisasi Anda (get your immunisation history
statement);
Sertifikat Vaksinasi COVID-19 Internasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Persemakmuran. Ini menunjukkan vaksinasi COVID-19 yang tercatat di
Australian Immunisation Register;
pengecualian medis yang dikeluarkan oleh Australian Immunisation Register;
atau
pengecualian sementara yang diberikan oleh WA Chief Health Officer.

Kami berkomitmen untuk memastikan sekolah kami merupakan tempat yang aman
dari COVID-19. Kami telah diberi arahan yang jelas tentang apa yang perlu kami
lakukan untuk menjaga keamanan siswa, kolega, dan komunitas kami. Jika Anda
memiliki pertanyaan, silakan hubungi 9461 2700.
Parents/carers are to wear a mask while in buildings.
Terima kasih atas dukungan Anda.

