Drodzy rodzice!
Pandemia koronowa nadal kształtuje nasze codzienne życie. Chcemy jednak w roku szkolnym
2020/21 w naszych szkołach oferować jak najwięcej zajęć bezpośrednich w klasach. Po
wakacjach zaczniemy regularnie pracować w tak zwanych warunkach koronowych. Oznacza
to, że lekcje będą ponownie odbywać się zgodnie z harmonogramem godzinowym i z
wymogami przedmiotowymi, ale w warunkach pandemii.
Abyśmy mogli to wspólnie osiągnąć, potrzebujemy również Państwa pomocy.
Niniejszym chcielibyśmy poinformować Państwa o planowanym przebiegu pracy w szkole i
jednocześnie poprosić o rozmowę z dziećmi o nowych obowiązujących zasadach. Proszę
wziąć sobie troszeczkę czasu, 10 minut - dla zdrowia Państwa dziecka i dla zdrowia innych.
Dłużej to nie potrwa.
Zasadniczo obowiązuje
W drodze do szkoły, w szkole i po szkole nadal obowiązują przepisy rozporządzenia
rządowego „Landesverordnung” o zwalczaniu koronawirusa, w tym zasady higieny, które
wszyscy praktykujemy już od wiosny: zachowania dystansu, etykieta dotycząca kaszlu i
kichania, oraz częste mycie rąk.
Najważniejsza zasada brzmi: Twoje dziecko nie może iść do szkoły, jeśli jest chore lub
wykazuje nawet łagodne objawy grypy - zawsze tak było, ale teraz ma to najwyższe
znaczenie. Szczególnie jesienią przeziębienia są bardzo częste. Do szkoły mogą przychodzić
tylko dzieci, które nie mają objawów choroby lub które przedstawią zaświadczenie lekarskie
stwierdzające, że ich objawy mają inną przyczynę (np. alergię).
Jeśli zdrowie Twojego dziecko szczególne narażone jest na ryzyko zagrożenia, prosimy
porozmawiać o tym z nauczycielem.
Po powrocie z podróży z dzieckiem należy również zwrócić uwagę na obowiązujące zasady
dotyczące kwarantanny i testu koronowego. Jest to szczególnie ważne, jeśli byliście razem w
obszarach ryzyka. Przy najmniejszych oznakach choroby, nawet jeśli nie byłeś w strefie
ryzyka, powinieneś zasięgnąć porady lekarza i jeśli to jest konieczne poddać się testom.
Przeczytaj załączoną instrukcję i potwierdź proszę to swoim podpisem. W pierwszym
tygodniu szkoły przekaż podpisaną instrukcję swojemu dziecku, aby ją oddało w szkole.
Zasada Kohorten
W nowym roku szkolnym zajęcia będą odbywać się w tak zwanych kohortach. Kohorty to
grupy tworzone przez szkoły według określonych kryteriów i zwykle większe niż jednostki
klasowe.

Oznacza to, że uczennice i uczniowie, którzy razem uczą się w poszczególnych jednostkach
klasowych, są na wspólnych kursach lub biorą udział w całodniowych zajęciach, lub są
wspólnie aktywni, tworzą kohortę. W kohorcie nie obowiązują zasady dotyczące odległości
między uczniami. Szkoła poinformuje Cię, do której kohorty należy Twoje dziecko.
Powstałe kohorty od samego początku ograniczą możliwość wystąpienia infekcji w szkole i
dadzą możliwość jej lepszej przejrzystości. Jeśli infekcja koronowirusa lub podejrzenie
wystąpienia korony nastąpi w kohorcie, to nie będzie miało to wpływu na całą szkołę, a tylko
na pojedynczy kohort.

Zwłaszcza w pierwszych dwóch tygodniach w szkole po powrocie z wakacji, nowo utworzona
kohorta może nie zapewniać odpowiedniej ochrony.
Dlatego Ministerstwo Edukacji wydaje PILNE ZALECENIE, aby w pierwszych dwóch
tygodniach koniecznie nosić nakrycie usta-nos. Również podczas lekcji. W przypadku klas
od 1 do 6, uczniowie podczas zajęć zwolnieni są z zalecenia noszenia osłony usta-nos.
Na schodach, korytarzach w szkole, w pomieszczeniach socjalnych i na dziedzińcu szkolnym
obowiązuje pilne zalecenie noszenia osłony usta- nos i dotyczy ono wszystkich klas nawet
po upływie tych dwóch tygodni.
Jeśli Twoje dziecko ze względów medycznych nie może nosić osłony usta-nos, poinformuj się
o alternatywach, takich jak osłona twarzy Face-Shield.

Przed szkołą
Nawet jeśli wiele ograniczeń się nie stosuje, jak na początku kryzysu, wszyscy musimy nadal
chronić siebie i wszystkich wokół nas. Dlatego dalsze przypominanie o zagrożeniach jest
bardzo ważne. Przypominaj o zasadach higieny, o etykiecie dotyczącej kaszlu i kichania i
zwróć uwagę, jak ważne jest zachowywanie dystansu, na przykład podczas oczekiwania na
przystanku autobusowym.
Szkoła poinformuje Cię w odpowiednim czasie o obowiązujących zasadach. Na przykład o
tym, czy zmieniły się godziny rozpoczęcia szkoły, z których wejść należy korzystać i czy
zmieniły się ścieżki w szkole.
W drodze do szkoły należy nosić osłonki na usta-nos. Tak długo jak ma zastosowanie
wymóg dotyczący noszenia maseczek należy nosić osłonę usta-nos w autobusach szkolnych
i środkach transportu publicznego.
W szkole
Uważność jest również ważna w szkole. Zawsze należy zachować dystans do wszystkich
nauczycieli i wszystkich innych pracowników szkoły. Na korytarzach, w stołówce i na
przerwach między wszystkimi uczniami nadal obowiązują zasady dotyczące odległości.
Zasady dotyczące odległości nie dotyczą uczennic i uczniów należących do tej samej kohorty.
Zachęcaj dziecko, jeśli ma jakieś pytania, do rozmowy z wychowawcą klasy.

Szkoła w warunkach koronowirusa nie będzie tym samym, do czego Ty i Twoje dziecko
jesteście przyzwyczajeni. Mogą nastąpić zmiany w procesie, a lekcje wychowania fizycznego i
zajęcia muzyki nie będą mogły jeszcze się jak zwykle odbywać. Jeśli masz jakieś pytania,
skontaktuj się z odpowiednim nauczycielem.
Poza szkołą
Zachowaj czujność nawet po szkole. Gdy tylko u Twojego dziecka pojawią się objawy
przeziębienia, skontaktuj się z lekarzem rodzinnym i zgłoś to w szkole.
Zwracaj uwagę, aby Twoje dzieci miały bliski kontakt tylko z koleżankami i kolegami ze swojej
kohorty. Nadal należy przestrzegać zasad dotyczących odległości w stosunku do wszystkich
innych koleżanek i kolegów.
Dalsze informacje: https://www.schleswigholstein.de/DE/Landesregierung/III/_startseite/Artikel_2020/06_Juni/200623_fahrplan_sch
uljahr_2020_2021.html

Pięć kroków w zdrowej szkole!
1. Twoje dziecko nie powinno chodzić do szkoły, jeśli jest chore lub
wykazuje łagodne objawy grypy.
2. Przypominaj dziecku o zasadach higieny, zasadach etykiety dotyczącej
kaszlu i kichania, jak ważne jest zachowanie dystansu, na przykład
podczas oczekiwania na przystanku autobusowym.
3. W autobusach szkolnych i środkach transportu publicznego Twoje
dziecko musi nosić osłonę usta-nos, o ile ma zastosowanie wymóg
dotyczący noszenia maseczek.
4. Zachęcaj dziecko do rozmowy z wychowawcą klasy, jeśli ma jakieś
pytania.
5. Dziecko musi przestrzegać zasad dotyczących odległości w stosunku do
koleżanek i kolegów spoza własnej kohorty.
Koniecznie przestrzegaj państwowego rozporządzenia o zwalczaniu koronowirusa. Te i inne
informacje można znaleźć na stronie internetowej rządu „Landesregierung”.

www.schleswigholstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/200715_Landesverordnung_Corona_Les
efassung.html

Instrukcje dotyczące postępowania z możliwymi chorobami zakaźnymi w
szkole
Rok szkolny 2020/21
Na ograniczonej przestrzeni w szkołach regularnie przebywa duża liczba osób, co
może powodować szczególnie łatwe rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych.
Celem ustawy o ochronie przed infekcjami jest zapobieganie chorobom zakaźnym u
ludzi, wczesne rozpoznawanie zakażeń i zapobieganie ich rozprzestrzenianiu.
Dlatego w szkołach obowiązują specjalne środki ochrony przed infekcjami i środki
higieny. Rodzice powinni starać się, aby ich dzieci dostosowywały się do
obowiązujących zarządzeń. Dotyczy to w szczególności ustawy z marca 2020 r. § 6
ust. 1 pkt f) Ustawa o ochronie przed zakażeniami koronawirusem-2019 (COVID-19).
Jeżeli występują objawy choroby u dzieci lub członków społeczności domowej
dziecka związane z chorobą COVID-19 (np. gorączka, suchy kaszel, utrata węchu /
smaku, ból gardła / drapanie w gardle, ból mięśni i kończyn), w takim przypadku
dziecko generalnie nie może brać udziału w zajęciach szkolnych. Udział jest
ponownie możliwy tylko wtedy, gdy na podstawie badania lekarskiego uczęszczanie
do szkoły zostanie sklasyfikowane jako nieszkodliwe lub jeśli jest po upłynięciu co
najmniej 48 godzin nazwane symptomy były bezobjawowe.
Wracając z podróży, należy przestrzegać obowiązujących zasad kwarantanny i testu
koronowego. Dotyczy to szczególnie osób wracających z obszarów ryzyka. Przy
najmniejszych oznakach choroby, nawet jeśli pobyt nie odbywał się w strefie ryzyka,
należy zasięgnąć porady lekarza i w razie potrzeby przeprowadzić test.
Nazwa szkoły:
Nazwisko, imię dziecka:
Data urodzenia:
Klasa:

Niniejszym podpisem oświadczam, że przyjąłem do wiadomości powyższą instrukcję.
Miejscowość, data

Podpis rodzica / opiekuna prawnego lub podpis ucznia, jeśli
uczeń jest pełnoletni

Uwaga: Niniejsza instrukcja jest wydawana tylko w formie papierowej i w ten
sposób również odbierana. Transmisja pocztą elektroniczną jest niedozwolona
ze względów ochrony danych. Potwierdzenie tego pouczenia własnoręcznym
podpisem będzie przechowywane w szkole do końca roku szkolnego, a
następnie zniszczone. Nie wchodzi ono w skład teczki ucznia.

