Informații importante privind începerea cursurilor pe data de 23.04.2020.

Coronavirusul se transmite de la om la om prin așa-numita infectare prin picături. O
răspândire a virusurilor poate să se facă astfel prin aer, dar și prin intermediul mâinilor sau al
obiectelor utilizate în comun. Înainte de începerea activității școlare, dorim să vă informăm
asupra câtorva reglementări importante:

Boli preexistente:
În cazul în care, raportat la coronavirus (COVID-19), eleve și elevi au boli preexistente
relevante, părinții decid – după o consultare eventuală cu o doctoriță sau cu un doctor – dacă
pentru copilul lor ar putea apărea un risc pentru sănătate prin frecventarea școlii. În acest caz,
părinții informează școala imediat și comunică în scris, că, din cauza unei boli preexistente,
prin frecventarea școlii este posibil în principiu un risc pentru sănătatea copilului lor. Nu trebuie
să fie specificat tipul de boală preexistentă, din motive de protecție a datelor. La elevele și
elevii majori, cele prezentate mai sus se aplică în mod corespunzător.
Ca boli preexistente relevante sunt considerate:
▪

boli cardiovasculare care necesită terapie (de exemplu, boală coronariană, hipertensiune
arterială)

▪

boli pulmonare (de exemplu, BPOC, astm bronșic)

▪

boli hepatice cronice

▪

boli renale

▪

cancere

▪

diabet zaharat

▪

sistem imunitar slăbit (de ex., din cauza unei boli asociate cu o imunodeficiență sau prin
consumul regulat de medicamente care pot influența și diminua imunitatea, ca de ex.,
consumul de cortizon)

Ca urmare, nu există obligația de participare la cursuri cu prezență. La aceste eleve și la
aceşti elevi vor fi continuate mai întâi cursurile online. Pentru aceste eleve și aceşti elevi, o
participare la teste este făcută posibilă prin măsuri speciale. În această privință, vă rugăm să
contactați pe diriginta resp. dirigintele clasei dumneavoastră.
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Reguli de comportament:
Se aplică două principii clare:
▪

În școală, trebuie să se respecte între toate persoanele o distanța minimă de 1,5 metri.

▪

Spălați-vă pe mâini cu apă și săpun în mod regulat și suficient de mult timp (cel puțin 20
de secunde) – în special după suflarea nasului, strănut sau tuse.

Aveți în vedere în continuare:
▪

Țineți mâinile departe de față – evitați să atingeti gura, ochii sau nasul cu mâinile.

▪

Respectați eticheta pentru tuse și strănut: stranutați sau tușiți în îndoitura brațului sau
într-un șervețel și eliminați-l în mod direct.

▪

Renunțați la strânsul mâinilor, îmbrățișări și salutări cu pupături.

▪

Nu utilizați în comun nici un fel de obiecte de larg consum cum ar fi pahare, sticle pentru
băut, linguri etc.

▪

La începerea școlii, deplasați-vă direct în sălile alocate.

▪

După cursuri, părăsiți rapid școala și incinta școlii.

▪

Nu formați nici un fel de grupuri în curtea școlii sau în clădirea școlii. Și în afara sălilor
de clasă este valabilă în mod obligatoriu distanța minimă de 1,5 metri.

▪

Și în grupurile sanitare trebuie respectată în orice moment regula privind distanța (1,5
metri).

▪

Respectați căile de circulație marcate eventual în clădire.

▪

Este permis ca ascensoare eventual existente să fie utilizate numai de către o persoană
autorizată.

▪

Îndeosebi febră, tuse și dificultăți de respirație pot fi semne pentru o infectare cu
coronavirus. Dacă constatați simptome corespunzătoare, vă rugăm să contactați imediat
pe profesoara sau pe profesorul dumneavoastră resp. rămâneți acasă. În rest, se aplică
regulile generale pentru absentarea de la cursuri pe motiv de boală.
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