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Dragi părinţi,
Pandemia corona continuă să domine viața noastră de zi cu zi. Dar dorim în anul școlar
2020/21 să oferim din nou la școlile noastre cât mai multe ore față în față. După vacanţa de
vară vom începe să funcţionăm în contextul Corona. Aceasta înseamnă că lecțiile vor avea
din nou loc conform programei şcolare şi cerințelor profesionale, doar că în condiții de
pandemie.
Pentru a reuşi aceasta împreună, avem nevoie și de ajutorul dumneavoastră.
Cu aceste informații am dori să vă punem la curent cu desfăşurarea planificată a funcţionării
şcolii și, în același timp, vă rugăm să discutați cu copiii dumneavoastră despre noile reguli. Vă
rugăm să vă faceţi 10 minute timp pentru aceasta - pentru sănătatea copilului
dumneavoastră și pentru sănătatea altora. Nu durează mai mult.
Practic, se aplică următoarele
În drum spre școală, în școală și după școală, continuă să se aplice regulile impuse de
regulamentul naţional pentru combaterea coronavirusului, inclusiv regulile de igienă, pe care
le-am practicat cu toții încă din primăvară: distanțierea, eticheta la strănut și spălarea
frecventă pe mâini.
Cea mai importantă regulă este: Copilul dumneavoastră nu trebuie să meargă la școală dacă
este bolnav sau prezintă chiar şi ușoare simptome de gripă – acest lucru a fost valabil
dintotdeauna, dar acum este de o importanță uriașă. Mai ales toamnă sunt foarte frecvente
răcelile. Doar copiii care nu au simptome de boală sau care pot oferi un certificat medical
potrivit căruia simptomele lor au o altă cauză (de exemplu, o alergie) ar trebui să vină la
școală.
Dacă există un risc special pentru sănătate în cazul copilului dumneavoastră, vă rugăm să
discutați acest lucru cu dirigintele/a.
Vă rugăm să rețineți şi regulile actuale privind carantina și testele de corona atunci când vă
întoarceți dintr-o călătorie cu copilul dumneavoastră. Acest lucru este valabil mai ales dacă
ați fost împreună în zone de risc. La cel mai mic semn de boală, chiar dacă nu ați călătorit
într-o zonă de risc, trebuie să solicitați sfaturi medicale și, dacă este necesar, să fiți testaţi.
Vă rugăm să citiți instrucțiunile anexate și să confirmați că aţi făcut acest lucru prin
semnătura dumneavoastră. Vă rugăm să oferiți instrucțiunii semnate copilului
dumneavoastră în prima săptămână de școală.
Principiul cohortelor
În noul an școlar, orele vor fi organizate în cohorte. Cohortele sunt grupuri formate de școli
după anumite criterii și sunt de obicei mai mari decât o clasă.
Aceasta înseamnă că elevele şi elevii care participă împreună la ore, la cursuri sau în
programul cu program prelungit sau care sunt împreună activi formează o cohortă. Într-o
cohortă, regulile de distanțiere dintre elevi nu se aplică. Școala vă va informa la cerere în
legătură cu cohortă de care aparține copilul dumneavoastră.

Prin regulile de cohortă, orice posibilă apariție a infecției în școală este limitată și înţeleasă
de la început. În cazul în care există o îmbolnăvire sau se suspectează o infecție cu corona în
cadrul unei cohorte, nu întreaga școală ar fi afectată, ci doar această cohortă.

Cu toate acestea, mai ales în primele două săptămâni de la întoarcerea din vacanță, este
posibil ca o cohortă recent formată să nu ofere încă o protecție suficientă. Prin urmare,
Ministerul Educației RECOMANDĂ URGENT purtarea unei măşti pe gură și nas în primele
două săptămâni de școală. Acest lucru se aplică în mod explicit și în timpul lecțiilor. Pentru
clasele 1 – 6 recomandarea urgentă privind purtarea măştilor în timpul lecţiilor nu se
aplică.
Pentru holurile din școală, sălile de pauză și curtea școlii, recomandarea urgentă de a purta
o mască pe gură şi nas este valabilă și după aceste două săptămâni pentru toate clasele.
În cazul în care copilul dumneavoastră nu are voie să poarte o mască pe gură şi nas din
motive medicale, vă rugăm să vă informați despre alternative, cum ar fi un Face-Shield

Înainte de şcoală
Chiar dacă multe limitări nu mai sunt la fel de prezente ca la începutul crizei, trebuie să ne
protejăm pe noi înșine și pe toți cei din jurul nostru. Prin urmare, explicaţiile sunt foarte
importante. Amintiți (copilului dumneavoastră) regulile de igienă, eticheta la strănut și
arătați cât de important este să se păstreze distanța, de exemplu atunci când se aşteaptă la
stația de autobuz.
Școala vă va informa în avans despre regulile actuale. Aceasta include, de exemplu, dacă s-au
schimbat orele de începere a școlii, ce intrări trebuie utilizate și dacă rutele prin școală s-au
schimbat.
În drum spre școală trebuie purtată o mască pe nas şi gură. În autobuzele școlare și în
transportul în comun trebuie purtată o mască pe nas şi gură, atâta timp cât masca este
obligatorie.
În şcoală
Atenţia este importantă și în școală. Distanța faţă de toți profesorii și toate celelalte persoane
care lucrează în școală trebuie să fie întotdeauna menținută. Pe coridoare, la cantină și în
pauze se aplică în continuare regulile de distanțiere între toți elevii. Numai între elevii
aparținând aceleiași cohorte aceste reguli nu se aplică.
Încurajați-vă copilul să vorbească cu profesoara sau profesorul de la clasă dacă are
întrebări.
În contextul Corona şcoala nu va fi la fel ca în trecut, un trecut cu care dumneavoastră şi
copilul dumneavoastră sunteţi obişnuiţi. S-ar putea să apară modificări pe parcurs și lecțiile
de sport și muzică încă nu vor revini încă la normal. Dacă aveți întrebări în acest sens, vă
rugăm să contactați diriginta/dirigintele clasei.

După şcoală
Rămâneţi în alertă chiar și după școală. Dacă copilul dumneavoastră prezintă simptome de
răceală, vă rugăm să contactați medicul de familie și să anunțaţi școala.
Vă rugăm să vă asigurați că copiii dumneavoastră au un contact strâns doar cu elevii din
cohorta lor. Faţă de ceilalți elevi de la școală trebuie respectate în continuare regulile de
distanțiere.
Informatii suplimentare: https://www.schleswigholstein.de/DE/Landesregierung/III/_startseite/Artikel_2020/06_Juni/200623_fahrplan_schu
ljahr_2020_2021.html

Cinci pași într-o școală sănătoasă!
1. Copilul dumneavoastră nu trebuie să meargă la școală dacă este bolnav sau
prezintă chiar şi simptome ușoare de gripă.
2. Amintinţi-i copilului dumneavoastră regulile de igienă, eticheta la strănut și
arătaţi-i cât de important este să păstreze distanța, de exemplu atunci când
așteaptă în stația de autobuz.
3. În autobuzele școlare și în transportul public, copilul trebuie să poarte o
mască pe gură și nas, atât timp cât masca este obligatorie.
4. Încurajați-vă copilul să vorbească cu diriginta sau dirigintele dacă are
întrebări.
5. Copilul dumneavoastră trebuie să respecte regulile privind distanța față de
elevii din afara propriei cohorte.

Respectați întotdeauna regulamentul național pentru controlul coronavirusului. Această
informație și informații suplimentare pot fi găsite pe paginile guvernului pe Internet.

Instrucțiuni despre cum să abordați posibilele boli infecțioase în școli
Anul școlar 2020/21
Școlile au în mod regulat un număr mare de oameni într-un spațiu restrâns, ceea ce poate
face mai ușoară răspândirea bolilor infecțioase. Scopul Legii privind protecția împotriva
infecțiilor este prevenirea bolilor transmisibile la om, detectarea infecțiilor într-un stadiu
incipient și prevenirea răspândirii lor ulterioare. Prin urmare, în școli se aplică măsuri
speciale de protecție și igienă împotriva infecțiilor. Părinții ar trebui să se implice şi să se
asigura că copiii lor pun în aplicare aceste măsuri. Acest lucru se aplică în special în ceea ce
privește măsurile care au fost puse în aplicare începând cu martie 2020, în conformitate cu §
6, alineatul 1, numărul f) Legea privind protecția împotriva infecțiilor – obligativitatea anunţării
îmbolnăvirii cu virusul Corona 2019 (COVID-19).
Dacă există simptome de boală la copii sau persoane care locuiesc împreună cu copiii, care
ar putea fi asociate cu boala COVID-19 (de exemplu, febră, tuse uscată, pierderea simțului
mirosului/gustului, dureri/deranjamente în gât, dureri musculare și dureri ale membrelor),
copiii în general, nu au voie să meargă la şcoală şi să participe la lecţii. Participarea este
posibilă din nou numai atunci când, pe baza unui examen medical, prezența școlară a fost
clasificată ca inofensivă sau nu au existat simptome timp de cel puțin 48 de ore.
La întoarcerea dintr-o călătorie, trebuiesc respectate regulile aplicabile privind carantina și
testele de corona. Acest lucru este valabil mai ales la întoarcerea din călătorii, din zone cu
risc. La cel mai mic semn de boală, chiar dacă nu ați călătorit într-o zonă de risc, ar trebui să
solicitați sfaturi medicale și, dacă este necesar, să vă testaţi.

Numele şcolii:
Numele, prenumele
copilului:
Data naşterii:
Clasa:

Confirm prin prezenta semnătură că am luat notă de instrucțiunile de mai sus.

Localitatea, data

Semnătura părintelui sau tutorelui sau a elevului/ei, dacă e
major/ă

Notă: Această instrucțiune este emisă doar în format pe hârtie și este colectată înapoi
tot în acest mod. Din motive de protecție a datelor, transmiterea prin e-mail nu este
permisă. Luarea la cunoştinţă a acestei instrucțiuni, confirmată prin semnătura
dumneavoastră, va fi păstrată la școală până la sfârșitul anului școlar și apoi distrusă.
Nu va deveni parte a dosarului elevului.

