
Szanowni Rodzice!

To już niedługo:  państwa dziecko rozpocznie naukę w szkole. Ten budzący radość i
ekscytację dzień jest z pewnością niezwykłym wydarzeniem dla samego dziecka, ale z
pewnością także dla Państwa. 

Pierwszy  dzień  w  szkole  powinien  być  wspaniałym przeżyciem dla  wszystkich  osób
uczestniczących. Pomimo wciąż trwającej pandemii koronawirusa chcemy, aby ten dzień
był uroczysty i jak najbardziej beztroski.

Aby to zapewnić, przypominamy o obowiązujących aktualne wymaganiach odnośnie do
imprez  kulturalnych  zgodnie  z  §  1  ust.  6  fed.  rozporządzenia  w  sprawie  opieki  w
warunkach koronawirusa w związku z § 13 fed. rozporządzenia w sprawie ochrony przed
koronawirusem.

W obecnej sytuacji oznacza to konkretnie, że podczas szkolnej ceremonii inauguracyjnej
należy przestrzegać znanych już zasad higieny, do których należy:

1. noszenie maseczek,

2. zachowanie zalecanego dystansu społecznego,

3.  zapewnienie  identyfikowalności  uczestników (poprzez zarejestrowanie  ich nazwisk,
adresów, numerów telefonów lub adresów e-mail – patrz załącznik) 

4. z myślą o ochronie zdrowia wszystkich osób biorących udział w ceremonii przyjęcia do
szkoły,  zalecamy  wykonanie  badań  dziecka  bezpośrednio  przed  pierwszym  dniem
szkoły.  Test  ten można wykonać bezpłatnie w centrum testowym („test  obywatelski”)
albo  przeprowadzić  we  własnym  zakresie  test  na  obecność  przeciwciał  u  swojego
dziecka (test wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed imprezą). Zalecenie to dotyczy
również wszystkich innych osób uczestniczących w ceremonii inauguracyjnej (rodziców,
innych osób towarzyszących) z wyjątkiem osób zaszczepionych i ozdrowieńców.

Aby ułatwić organizację tego dnia i  umożliwić sprawny przebieg ceremonii,  będziemy
wdzięczni,  jeśli  wejdą  Państwo  na  teren  szkoły  już  z  przygotowanym  wypełnionym
załącznikiem z danymi kontaktowymi. To samo dotyczy zaświadczenia o negatywnym
wyniku  testu,  certyfikatu  zaszczepienia  lub  zaświadczenia  o  statusie  ozdrowieńca.
Należy pamiętać, że szczegóły dotyczące zasad higieny zależą od tego, jakim stopniem
obostrzeń objęta jest nasza szkoła w dniu inauguracji.

Wszelkie  informacje  i  wyjaśnienia  dotyczące  testów  na  obecność  koronawirusa,
przeprowadzanych  w  szkołach  podstawowych  i  specjalnych  w  postaci  tzw.  „testu
lizakowego”, można znaleźć pod poniższym adresem:



https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests

Dziękujemy  za  zrozumienie  i  wsparcie.  Życzymy  wszystkim  uczestnikom
niezapomnianych  wrażeń  podczas  dnia  inauguracyjnego,  a  Państwa  dziecku
znakomitego początku na tej wspaniałej i pełnej sukcesów ścieżce edukacyjnej w szkole
podstawowej.

Z poważaniem

P. Riesenberg, Rektorin


