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Гелзенкирхен, 11 май 2020 г. 
 
 
Уважаеми родители на децата от IFö1, 
 
Опитвам се да преведа това писмо на вашия език възможно най-добре и се надявам, 
че можете да разберете съдържанието на писмото. 
 
Уроците за вашето дете могат да започнат отново от 15 май 2020 г. 
 
Все още обаче не е възможно да управлявате нормално училище. 
 
Вашето дете първоначално има уроци само веднъж седмично. 
Занятията винаги ще се провеждат в петък и ще продължат само два часа. 
 
Класовете ще бъдат отменени на 22 май 2020 г. и 12 юни 2020 г. 
 
Автобусът прибира децата в обичайното време. Връщането на автобусната спирка е 
точно два часа по-рано от преди. 
 
За да отнемем някои от вашите притеснения, бихме искали да ви дадем малко 
информация днес. 
 
 
• Уроците се провеждат в малки групи, за да се осигури необходимото разстояние за 
безопасност в класната стая. Затова децата получават уроци и от други учители. 
 
 
• Всяко дете е с фиксирана седалка и седи на едно място, за да може да спазва 
разстоянията за безопасност в класната стая. 
 
• Учителят спазва безопасното разстояние. Обясненията се извършват отпред, а не до 
децата. 
 
• Ако е възможно, детето ви трябва да носи маска в училище. 
 
• Посещението в училище е задължително, т.е. детето ви трябва да дойде на училище, 
дори ако сте загрижени за коронната криза. 
 
изключения: 
1. Ако детето ви страда от предишни заболявания, вие, родителят, решавате, ако е 
необходимо, като се консултирате с лекаря, дали вашето дете може да бъде 
застрашено за здравето от посещение в училище. В този случай незабавно уведомете 
училището и писмено потвърдете, че е възможна опасност за здравето. 
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Следните съществуващи състояния са изложени на повишен риск от тежък курс, ако сте 
заразени с вируса на Corona: 
 
• Сърдечно-съдови заболявания 
• високо кръвно налягане 
Белодробни заболявания, напр. астма 
• хронично чернодробно заболяване 
• диабет 
• бъбречно заболяване 
• рак 
 
 
2. Ако родителите и братята и сестрите са изложени на риск от заразяване с вируса на 
Корона, защото страдат от съществуващите преди това условия за Корона, може да се 
вземе отпуск. За да направите това, трябва да представите медицинско свидетелство 
от въпросния роднина. 
 
3. Важно !!! 
 
Ако детето ви страда от студени симптоми като кашлица, болки в гърлото, хрема или 
треска, то детето ви трябва да остане у дома. Извинявате ме по телефона до 8:00 ч. В 
училище (тел. 377817-10) и се свържете с вашия лекар по телефона. 
 
 
Можете да и трябва да практикувате и обсъждате това с детето си в следващите 
няколко дни: 
 
• Подгответе детето си, така че училището да не протича както обикновено. 
 
• Покажете на детето си колко е безопасното разстояние от 1,50 м - 2,00 м. 
 
• Практикувайте правилното, задълбочено и достатъчно дълго измиване на ръцете с 
детето си (20 - 30 секунди). 
 
• Винаги показвайте на детето си кихането и кашлянето в кривата на ръката му. Децата 
трябва да се обърнат от другите хора. 
 
 
• Веднага след като детето ви влезе в училищния двор, бързото ходене е забранено. 
 
• Ако детето ви носи маска на общността, обсъдете правилното използване на маската. 
Практикувайте да носите маската, когато правите домашните си задачи, за да може 
детето ви да свикне. 
 
• Дайте ни вашите аварийни номера отново, за да можем да ги променим, ако е 
необходимо. 
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Ако имате въпроси или притеснения, моля, изпратете ми имейл: 
 
Marco.Hientzsch@schulen-gelsenkirchen.de 
 
Можете също така да се свържете с училищния офис: 
 
0209/37781710 
 
Тази нова ситуация в училище е предизвикателство за всички нас. 
Важно е всички ние да спазваме правилата и да се отнасяме внимателно един към 
друг, за да можем да преминем през времето безопасно. 
 
Тъй като винаги може да има краткосрочни промени, ние ви молим да посещавате 
нашата начална страница всеки ден. Потърсете заглавието "IFö" там, тя е в горния ляв 
ъгъл. 
 
 
Поздрави от училището в Гутенберг, 
 
 
Марко Хиенцш, класен ръководител IFö 1 
 
 
Скъпи родители! 
Вашето дете ще може да се върне на училище от петък. Поради хигиенните мерки, 
които трябва да се спазват, не могат да се провеждат нормални училищни операции. 
Следователно уроците се провеждат в малки групи и учениците трябва да идват на 
училище със забавяне във времето. 
Моля, обърнете внимание и спазвайте следното: 
• По пътя за училище трябва да се спазва разстоянието до другите ученици. 
• Всички ученици носят маска, когато влизат в училищните помещения. 
• Автобусът не трябва да води детето ви на училище без маска. 
• Достатъчна е маска, изработена от плат или плат. 
• Детето ви остава в автобуса, докато учителят не го вземе там. 
• Всеки ученик има фиксирано пространство за гардероб (числа 1-6). 
• Учениците чакат в гардеробната си, докато учителят не бъде помолен да влезе. 
• Всички ученици се редят да мият ръцете си по маркировките. 
• Всеки ученик сяда на определеното място. 
• Избягвайте да ходите до тоалетната, ако е възможно. 
• Няма почивка за закуска или почивка. 
• Материалите не трябва да се споделят с други ученици или с учителя. 
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• Ето защо, уверете се, че училищните пособия на вашето дете са пълни! 
Екипът на училището в Гутенберг с нетърпение очаква да ви види отново. 
Тази нова ситуация в училище е много голямо предизвикателство за всички нас. Затова 
е важно всички ние да спазваме правилата и да се отнасяме внимателно един към 
друг, за да можем да преминем през времето по здравословен начин. 
Поздрави от училището в Гутенберг 
С. Шефлер 
директорка 


