Drodzy Rodzice,
W związku z napływem nowych informacji dotyczących wzrostu liczby zachorowań, apelujemy o
zmianę zachowań, które ograniczą rozprzestrzenianie się infekcji. Zainfekowani powinni pozostać w
kwarantannie a Ci, zaliczający się do grupy ryzyka, ograniczyć kontakty socjalne.

W związku z powyższym osoby, u których ma zastosowanie poniższe:
- kaszel i/lub gorączka.
-katar, z wykluczeniem kataru siennego
- osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z kimś, u kogo stwierdzono wirus
-osoby, u których w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z kimś, u kogo podejrzewa się obecność
wirusa, jednak nie ma wyników badan
- osoby w wieku ponad 60 lat, które z powodu innych schorzeń zalicza się do grupy ryzyka,
mają zakaz wstępu do budynku szkoły.
Niezastosowanie się do powyższego zakazu będzie karane i zgłaszane policji.

Od wtorku, 17.03.2020 zakaz wstępu zostanie rozszerzony tak, ze wyłącznie dzieci wymagające
wyjątkowej opieki (Notbetreuung) oraz niezbędni do pełnienia tej funkcji dorośli będą mogli
przebywać na terenie szkoły. Procedury przyprowadzania i odbierania dzieci zostaną zorganizowane.
Wyjątkowa opieka ( Notbetreuung) dzieci, których rodzice należą do grup zawodowych,
pozostających czynnymi zawodowo podczas kryzusu , zostanie zapewniona. Szczegółowe informacje
zostaną przekazane przez Senat do godziny 8 do poniedziałku. Odpowiedni formularz dotyczący
wyjątkowej opieki nad dzieckiem ( przynależność do wskazanych grup zawodowych oraz brak innej
możliwości zapewnienia opieki) rodzice mogą wypełnić w szkole.
Proszę w żadnym wypadku nie angażować dziadków do opieki nad dzieckiem. Tym razem to oni
potrzebują naszej ochrony. Zachorowanie osób w podeszłym wieku jest wyjątkowo groźne.

W poniedziałek, 16.03.2020 obowiązują następujące zasady:
Proszę nie przyprowadzać do szkoły chorych dzieci .

Opieka nad dziećmi w godzinach 6-18 zostanie zapewniona. Rodzice, którzy chcą zostawić dzieci w
domu, maja do tego prawo. Proszę o informacje drogą telefoniczną lub E-mail, jeśli zaistnieje taka
sytuacja.

Zalecam jednoznacznie pozostawienie dzieci w domu. Aktualnie mamy troje pracowników, którzy
mieli kontakt z osobami chorymi ( kaszel, gorączka) , u których obecność wirusa nie została jeszcze
potwierdzona ale mieli oni kontakt z zainfekowanymi. Wszyscy wyżej wspomniani pracownicy byli
w szkole do piątku i oczekiwali na wyniki badan ( otrzymali je w piątek lub w sobotę) dlatego dopiero
teraz możemy Państwa o tym poinformować.
W godzinach 10-18 mogą Państwo odebrać materiały do nauki dla swoich dzieci. Nauczyciele i
nauczycielki utworzyli dla każdego dziecka zeszyt pracy, w którym znajduje się plan pracy oraz
dodatkowe zadania. Na drzwiach wejściowych szkoły znajdziecie Państwo dokładne informacje .
Proszę zaopatrzyć się w większą torbę.
Czas nauki na okres zamknięcia szkoły od 17.03.2020
Zaistniała sytuacja jest dla Państwa, jako rodziców, szczególnym wyzwaniem. Bardzo ważne jest, by
proces edukacji dzieci był kontynuowany. Dzieci potrzebują wsparcia z Państwa strony. Pomocne
będzie ustalenie stałych godzin nauki , np. 9-11 i ponownie 13-15. Dziecko powinno udokumentować
w zeszycie pracy , jak długo i czego się nauczyło. Pomoże to również Państwu kontrolować postępy
nauki.
Przeczytane książki dla dzieci powinny również zostać odnotowane w zeszycie pracy. Możecie
Państwo wspólnie czytać przepisy kucharskie i opracowywać jadłospis. Proszę dokładnie przemyśleć
jak bezpiecznie zorganizować czas zabawy i kontaktów z rówieśnikami.
Pomimo tych drastycznych środków , prosimy o zachowanie spokoju i przede wszystkim ostrożności.
Kontakty towarzyskie powinny zostać zredukowane do minimum. Pamiętajmy, że przyjmowanie
witamin i przebywanie na świeżym powietrzu wzmacnia układ odpornościowy.

W razie pytań, poniższy numer telefonu jest do Państwa dyspozycji:
Coronavirus-Hotline (030)9028-2828
W celu uzyskania bieżących informacji, proszę odwiedzać stronę internetową www.11G32.de

W tym trudnym okresie życzymy Państwu dużo zdrowia!
W imieniu całego Grona Pedagogicznego Sabina Ballauf

