Kính gửi các vị phụ huynh học sinh,
tình hình dịch bệnh Covid-19 đang thay đổi liên tục, cứ mỗi tiếng đồng hồ lại có thêm những tin tức
mới, chúng ta vì vậy cũng cần thay đổi cách ứng xử cho phù hợp với tình hình.
Điều quan trọng nhất hiện nay là giữ số người nhiễm bệnh càng ít càng tốt. Những người bị nhiễm
bệnh cần phải cách ly, những nhóm người có nguy cơ cao nên giảm thiểu tiếp xúc với các mối quan
hệ xã hội bên ngoài. Chính vì vậy, trường chúng ta nghiêm cấm những người thuộc nhóm sau đây,
không được vào trong khuôn viên trường:






Những người bị ho hoặc/và bị sốt
Những người bị sổ mũi, ngạt mũi (ngoại trừ trường hợp bị sổ mũi, ngạt mũi do dị ứng)
Những người trong vòng 14 ngày qua có tiếp xúc với những người bị bệnh
Những người trong vòng 14 ngày qua có tiếp xúc với những người nghi bị nhiễm CoronaVirus (nghi nhiễm và chưa có kết quả xét nghiệm)
Những người lớn tuổi (từ 60 tuổi) và có bệnh nền (những người này thuộc nhóm có nguy cơ
cao)

Lệnh cấm này sẽ được cơ quan công quan thực thi trong trường hợp cần thiết. Những hành động
chống lại sẽ bị trừng trị theo pháp luật.
Lệnh cấm này có hiệu lực từ thứ 3 ngày 17.03.2020.
Sau thời điểm này, chỉ những học sinh được chăm sóc theo diện Notbetreuung, những người có
trách nhiệm và thật sự cần thiết mới được phép ở trong khuôn viên của trường. Chúng tôi sẽ sắp xếp
quá trình đưa và đón các em học sinh Notbetreuung.
Các em học sinh thuộc diện Notbetreuung là những em có bố mẹ làm việc trong những ngành nghề
đặc thù đặc biệt cần thiết trong thời gian khủng hoảng hiện nay. Những thông tin thêm về vấn đề này
sẽ được cập nhật trước 8h sáng thứ 2 ngày 16.03.2020.
Bản khai để xin Notbetreuung cho các em học sinh có phụ huynh làm việc trong những ngành nghề
đặc thù nói trên đã có sẵn ở trường.
Trong đợt nghỉ học bắt buộc này, các vị phụ huynh không nên nhờ cha mẹ mình chăm sóc các con bởi
họ là những người cần đến sự bảo vệ của trong ta đặc biệt trong đợt dịch bệnh này. Diễn biến bệnh
đối với những người cao tuổi là đặc biệt nguy hiểm.
Những quy định dưới đây sẽ được áp dụng cho ngày thứ 2, 16.03.2020:



Trẻ em bị ốm, bệnh không được phép đến trường
Nhà trường sẵn sàng trông coi và chăm sóc các em từ trong khoảng thời gian từ 6h sáng đến
18h. Trong trường hợp các vị phụ huynh muốn cho con em mình ở nhà thì chỉ cần báo với
nhà trường thông qua điện thoại hoặc Email.

Tôi chân thành khuyên các vị nên cho con em mình ở nhà. Nhà trường vừa phát hiện có 3 cán bộ,
công nhân viên trong trường là những người đã tiếp xúc trực tiếp với những người bị nghi nhiễm
bệnh (những người bị nghi này bị ho, sốt nhưng chưa khẳng định bị nhiễm virut Corona) hoặc tiếp
xúc với những người khẳng định bị nhiễm virut Corona.

Những cán bộ nói trên đã làm việc bình thường tại trường cho đến hết ngày thứ 6 vừa qua
(13.03.2020) vì đến tối thứ 6 và trong ngày thứ 7, họ mới nhận được thông tin về nghi nhiễm bệnh.
Chúng tôi do đó thông tin lập tức đến các quý vị qua bản thông báo này.


Trong thời gian từ 10h đến 18h, các vị có thể đến nhận tài liệu học tập (trong thời gian
trường đóng cửa) cho con em mình. Các thầy cô giáo đã chuẩn bị Lerntagebuch cho mỗi em
học sinh. Thêm vào đó, lịch học tập và bài tập dành cho tuần này cũng đã được chuẩn bị sẵn
sàng. Tại trường, các vị sẽ được giải thích thêm về cách sử dụng những tài liệu này. Xin hãy
mang theo túi xách to để mang tài liệu về.

Việc học tập trong thời gian trường đóng cửa
Tình huống đặc biệt hiện nay đem đến một trách nhiệm cũng đặc biệt cho các phụ huynh học sinh.
Điều rất quan trọng là các em học sinh cần tự giác học. Với những em học sinh nhỏ thì chắc chắn sẽ
khó khăn hơn so với những học sinh lớn, do đó các em cần sự trợ giúp của bố mẹ nhiều hơn. Việc học
sẽ dễ dàng hơn nếu các em được quy định một thời gian biểu cụ thể, ví dụ như từ 9h đến 11h và 13h
đến 15h hàng ngày. Hãy khuyến khích các em tự viết trong Lerntagebuch, rằng các em đã học được
gì, học bao lâu. Qua đó, Lerntagebuch sẽ giúp các vị có được cái nhìn tổng quát về việc học của con
mình. Và vào ngày thứ 6 chẳng hạn, các vị có thể tự đánh giá liệu việc học như vậy có hiệu quả
không. Đây cũng là một dịp để các em có thể đọc nhiều sách hơn, các em cũng có thể ghi vào trong
Lerntagebuch về việc đọc sách của mình. Hoặc các vị có thể dành thời gian đọc sách nấu ăn, chuẩn bị,
bàn bạc về thực đơn ăn uống. Hãy để ý, đừng để con em mình chơi với các trẻ em khác quá thoải mái
ngoài trời. Xin hãy suy nghĩ cẩn thận về những mối tiếp xúc khi quý vị sắp xếp việc trông coi chăm sóc
con em mình cũng như những mối tiếp xúc của các em trong khi vui chơi.
Chúng tôi hiểu, đây là những biện pháp rất quyết liệt, tuy nhiên chúng ta cần phải giữ bình tĩnh và
hành động thật cẩn trọng. Xin hãy giảm thiểu những mối tiếp xúc xã hội, tăng cường sức đề kháng :
tăng thêm vitamin cho cơ thể và hít thở không khí trong lành.
Trong trường hợp cần thiết, đây là số khẩn cấp về Virut Corona: (030) 9028-2828
Chúng tôi hi vọng có thể thường xuyên đem đến thêm nhiều thông tin và tài liệu hữu ích cho quý vị
thông qua trang web www.11G32.de
Chúc mọi người sức khỏe và bình an.
Sabina Ballauf cùng các cán bộ công nhân viên nhà trường.

