EMIL-SCHUMACHER-SCHULE
Gemeinschaftsgrundschule der Stadt Hagen
Primarstufe
Siemensstraße 10 58089 Hagen
Tel.: 02331 / 334027

Dragi părinți,

12.8.2020

Începe un an nou școlar iar noi ne bucurăm foarte mult de copiii dumneavoastră! Cu toate
acestea, anul școlar 2020/21 va fi, de asemenea influențat de pandemia corona și noile reguli
din ultimul an școlar vor continua să se aplice. După cum ați adunat probabil din massmedia,
există și câteva dispoziții de la Ministerul Educației.
Dorim să vă spunem cele mai importante lucruri din această scrisoare:










Deschidem curtea școlii și clădirea școlii pentru copii la ora 7.30. Copiii merg direct de la
poartă în clasă, se spală pe mâini acolo și se așează. Orele încep la ora 8.00.
Toți copiii și adulții pot intra doar în spațiile școlii cu o mască care acoperă gura și nasul
(mască). Copiii au voie să le scoată numai atunci când stau la locul lor. Atunci când copiii
sau adulții se deplasează în clădirea sau în curtea școlii trebuie să poarte masca. Vă
rugăm să vă asigurați că copilul dumneavoastră aduce cu el în fiecare zi o mască.
Dacă aveți o convorbire sau doriți în secretariat, vă rugăm să faceți o programare în
prealabil prin telefon (tel. 334027). În caz contrar, nu aveți voie să intrați în curtea școlii
sau în clădirea școlii.
Dacă copilul dumneavoastră prezintă simptome ale bolii Covid 19 (tuse, febră,
pierderea simțului mirosului sau a gustului), trebuie să le ridicați de la școală.
Dacă copilul dumneavoastră are răceală, vă rugăm să îl lăsați acasă pentru 24 de ore.
Dacă nu apar alte simptome ale bolii Covid 19 (vezi mai sus), acesta poate veni la școală.
După terminarea cursurilor, toți copiii merg direct acasă sau la OGS (școala dechisă
toată ziua). Vă rugăm să nu stați la gard.
Vă rugăm să respectați regulile de igienă și la domiciliu, așa cum facem la școală:
spălarea periodică a mâinilor, tuse și strănut în strâmtoarea brațului, păstrați-vă
distanța, folosiți o batistă o singură dată, etc. În plus, copiii nu au voie să mănânce sau
să bea de alți copii. Vă rugăm să dați copilului dumneavoastră o sticlă de apă în fiecare zi
la el.

Aceste reguli sunt concepute pentru a ne ajuta să rămânem sănătoși. În cazul în care un caz de
corona are loc totuși la școala noastră, toate măsurile necesare vor fi luate în consultare cu
departamentul de sănătate și, desigur, veți fi informați în consecință. Sperăm să putem trece cu
toții acest moment special. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne trimiteți un apel și vom face o
programare.
Rămâneți sănătoși!
Marion Prawitz
(Directoare)

Michael Yeboa
(vicerector)

