
Dragi părinți,

Numai mâine nu-i poimâine și copilul dumneavoastră începe școala. Pentru acesta, dar
cu siguranță și pentru dumneavoastră, începutul școlii  este un eveniment deosebit pe
care îl așteptați cu bucurie și emoție. 

Primul Clopoțel trebuie să fie o zi specială pentru toți. Scopul nostru este ca această zi
să festivă să aibă cât mai puține griji, în ciuda pandemiei de coronavirus care nu se dă
dusă.

Pentru a asigura acest lucru, pentru evenimente culturale se aplică măsurile în vigoare
stipulate la art. 1 par. 6 din Regulamentul privind asistența în materie de coronavirus, în
coroborare  cu  art.  13  din  Regulamentul  privind  măsurile  de  protecție  împotriva
coronavirus.

Conform stadiului  actual,  acest lucru înseamnă că la festivitatea de începere a școlii
trebuie respectate măsurile de igienă cunoscute:

1. Portul măștii,

2. Respectarea distanțelor minime,

3. Consemnarea simplă a datelor participanților (prin documentarea numelor, adreselor,
numerelor de telefon sau a adreselor de e-mail – a se vedea fișa suplimentară) 

4. Pentru a garanta protecția sănătății pentru toate persoanele implicate în festivitatea de
începere a școlii,  vă recomandăm să vă testați  copilul înainte de prima zi de școală.
Acest test se poate face gratuit  într-un centru de testare („test pentru cetățeni“),  sau
puteți realiza chiar dumneavoastră un test antigen rapid pentru copil (cu cel mult 48 de
ore  înainte).  Această  recomandare  se  aplică  inclusiv  tuturor  celorlalte  persoane
participante  la  festivitate  (părinți,  alți  însoțitori)  cu  excepția  celor  vaccinate  sau  cu
certificat de imunitate.

Pentru  a ușura organizarea evenimentului  și  pentru  a  putea începe rapid festivitățile
școlare, v-am fi recunoscători dacă la pătrunderea în curtea școlii ați avea pregătită și
completată fișa suplimentară privind documentarea contactelor. Același lucru este valabil
pentru certificatul privind rezultatul negativ al testului sau certificatul privind imunizarea
prin vaccinare sau imunitate dobândită. Vă rugăm să țineți  cont de faptul că detaliile
concrete privind măsurile de igienă depind de nivelul de incidență din școala noastră în
prima zi de școală.

Dacă  doriți  să  vă  informați  înainte  de  începerea  școlii  cu  privire  la  testările  pentru
coronavirus prin intermediul „testului acadea“ în școlile primare și cu cerințe speciale,
accesați link-ul de mai jos, unde găsiți toate indicațiile și explicațiile în acest sens:

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



Vă mulțumim pentru  înțelegere și  sprijin.  Urăm tuturor părinților  un Prim Clopoțel  de
neuitat și copiilor dumneavoastră un start lansat și multe succese în perioada de școală
primară.

Cu stimă

P. Riesenberg, Rektorin


