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Gelsenkirchen, 11 mai 2020 
 
 
Dragi părinți ai copiilor IFö1, 
 
Încerc să traduc această scrisoare în limba dvs. cât pot de bine și sper că puteți înțelege 
conținutul scrisorii. 
 
Lecțiile pentru copilul tău pot începe din nou din 15 mai 2020. 
 
Cu toate acestea, nu este încă posibilă conducerea unei școli normale. 
 
Inițial copilul tău are lecții doar o dată pe săptămână. 
Cursurile vor avea loc întotdeauna vineri și vor dura doar două ore. 
 
Clasele vor fi anulate în 22 mai, 2020 și 12 iunie 2020. 
 
Autobuzul îi ridică pe copii la ora obișnuită. Întoarcerea la stația de autobuz este exact cu 
două ore mai devreme decât înainte. 
 
Pentru a vă elimina unele dintre griji, am dori să vă oferim câteva informații astăzi. 
 
 
• Lecțiile se desfășoară în grupuri mici pentru a asigura distanța de siguranță necesară în 
clasă. De aceea, copiii primesc și lecții de la alți profesori. 
 
 
• Fiecare copil i se atribuie un scaun fix și stă într-un singur scaun pentru a putea păstra 
distanțele de siguranță în clasă. 
 
• Profesorul păstrează distanța de siguranță. Explicațiile au loc din față și nu lângă copii. 
 
• Dacă este posibil, copilul dvs. ar trebui să poarte o mască la școală. 
 
• Participarea școlară este obligatorie, adică. copilul tău trebuie să vină la școală chiar dacă 
ești preocupat de criza coronelor. 
 
excepții: 
1. Dacă copilul dumneavoastră suferă de boli anterioare, dumneavoastră, părintele, decideți, 
dacă este necesar, în consultare cu medicul, dacă copilul dvs. poate fi în pericol de sănătate 
de la școală. În acest caz, anunțați școala imediat și confirmați în scris că este posibil un 
pericol pentru sănătate. 
 
Următoarele condiții preexistente prezintă un risc crescut de apariție a unui curs sever dacă 
sunteți infectat cu Virusul Corona: 
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• Boli cardiovasculare 
• hipertensiune arterială 
Bolile pulmonare, de ex. astm 
• boala cronica a ficatului 
• diabet 
• boala renala 
• cancer 
 
 
2. Dacă părinții și frații riscă să contracteze Virusul Corona, deoarece suferă de condiții 
preexistente relevante pentru Corona, se poate lua și un concediu. Pentru a face acest lucru, 
trebuie să depuneți un certificat medical de la ruda respectivă. 
 
3. Important !!! 
 
Dacă copilul dumneavoastră suferă de simptome de frig, cum ar fi tuse, dureri în gât, nas 
curgător sau febră, atunci copilul dvs. trebuie să rămână acasă. Mă scuzați telefonic până la 
ora 8:00 la școală (tel. 377817-10) și vă contactați telefonul la telefon. 
 
 
Puteți și trebuie să exersați și să discutați acest lucru cu copilul dvs. în următoarele zile: 
 
• Pregătiți-vă copilul astfel încât școala să nu funcționeze ca de obicei. 
 
• Arată-i copilului dvs. cât de mare este distanța de siguranță de 1,50 m - 2,00 m. 
 
• Practicați spălarea corectă, minuțioasă și suficient de lungă a mâinilor cu copilul (20 - 30 
secunde). 
 
• Întotdeauna arătați-i copilului strănutul și tusea în escrocul brațului său. Copiii ar trebui să 
se abată de la ceilalți oameni. 
 
 
• De îndată ce copilul dvs. intră în curtea școlii, mersul rapid este interzis. 
 
• Dacă copilul dvs. poartă o mască comunitară, discutați despre utilizarea corectă a acesteia. 
Exersați purtarea măștii atunci când vă faceți temele, astfel încât copilul dvs. să se 
obișnuiască cu ea. 
 
• Dă-ne din nou numerele de urgență, astfel încât să le putem schimba, dacă este necesar. 
 
__________________________________ 
 
 
 
Dacă aveți întrebări sau nelămuriri, vă rugăm să-mi trimiteți un e-mail: 
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Marco.Hientzsch@schulen-gelsenkirchen.de 
 
De asemenea, vă rugăm să contactați biroul școlii: 
 
0209/37781710 
 
Această nouă situație școlară este o provocare pentru noi toți. 
Este important să respectăm cu toții regulile și să ne tratăm reciproc cu atenție, pentru a 
putea trece în timp în siguranță. 
 
Întrucât pot exista întotdeauna schimbări pe termen scurt, vă rugăm să vizitați zilnic pagina 
noastră. Căutați rubrica „IFö” acolo, este în stânga sus. 
 
 
Salutări de la Școala Gutenberg, 
 
 
Marco Hientzsch, lider de clasă IFö 1 
 
 
 
Dragi părinți! 
Copilul tău se va putea întoarce la școală începând de vineri. Cu toate acestea, din cauza 
măsurilor de igienă care trebuie respectate, operațiile școlare normale nu pot avea loc. Prin 
urmare, lecțiile se desfășoară în grupuri mici, iar elevii ar trebui să vină la școală cu o 
întârziere în timp. 
Vă rugăm să rețineți și să respectați următoarele: 
• În drum spre școală trebuie păstrată distanța față de alți elevi. 
• Toți elevii poartă o mască atunci când intră în spațiile școlii. 
• Autobuzul nu trebuie să-și ducă copilul la școală fără mască. 
• Este suficientă o mască din țesătură sau o cârpă. 
• Copilul tău rămâne în autobuz până când profesorul îl ridică acolo. 
• Fiecare student are un spațiu pentru vestiare fix (numerele 1-6). 
• Studenții așteaptă la garderoba lor până când li se cere să intre de către profesor. 
• Toți studenții se aliniază pentru a-și spăla mâinile la marcaje. 
• Fiecare student stă pe scaunul alocat. 
• Evitați să mergeți la toaletă dacă este posibil. 
• Nu există pauză de mic dejun sau pauză. 
• Materialele nu trebuie împărtășite cu alți elevi sau cu profesorul. 
• Prin urmare, asigurați-vă că materialele școlare ale copilului dvs. sunt complete! 
Echipa de la Școala Gutenberg așteaptă cu nerăbdare să vă revedem. 
Această nouă situație școlară este o provocare foarte mare pentru noi toți. Prin urmare, este 
important să respectăm cu toții regulile și să ne tratăm reciproc cu atenție, astfel încât să 
putem trece în timp într-un mod sănătos. 
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Salutări de la Școala Gutenberg 
 
S. Scheffler 
directoarea 


