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Поштовани,
Драги родитељи,
Заједно са свим школским особљем, радујем се што ћу вам
омогућити добродошлицу новој школској години.
Изазови су велики јер корона пандемија још није превазиђена. То
доказује нажалост све већи број инфекција.
Све нам је важније да својој деци загарантујемо најбоље могуће
образовање и поуздан дан у школи. Да би се ово догодило, тражим
вашу подршку овде.
Надам се да сте заједно провели опуштајући и пријатан одмор. Не
заборавите да се пријавите
Министарство здравља, ако сте се управо вратили из подручја
ризика (Тел. 590-2935 или 590-2353, емаил: scoutreisen@magistrat.bremerhaven.de). Листа ризичних подручја може се
наћи на Интернету на веб страници Института Роберт Коцх
(www.rki.de).
Правила заштите нашег здравља и даље ће играти главну улогу.
Редовна вентилација, прање руку и ношење заштите уста и носа у
јавним просторима остаће важни у будућности. Подсетите своју децу
на ово и заједно практикујте та правила.
Посебна правила важе за запослене, а такође и децу која припадају
ризичној групи. Погођени наставници се неће моћи користити на
часовима у школи. Завршићете дигитално учење на даљину или
преузимати друге задатке у школи.

Postanschrift:
Postfach 21 03 60
27524 Bremerhaven
Hausanschrift:
Hinrich-Schmalfeldt-Straße 42
27576 Bremerhaven
Stadthaus 1 (Haupteingang,
Stresemannstraße) o d e r
Hochhaus (ausgewiesene PKWStellplätze)
Internet: www.bremerhaven.de
Konto der Stadtkasse:
Weser-Elbe Sparkasse
IBAN: DE98 2925 0000 0001 1000 09
BIC: BRLADE21BRS

Corona Ferien Elternbrief Serbisch

-2-

Деца која припадају ризичној групи могу се подучавати у својим
студијским групама и похађати школу. Школа обезбеђује заштиту
здравља кроз свој хигијенски концепт. Ако дете из здравствених
разлога не може да похађа наставу, за ослобађање од почетка
школске године потребно је лекарско уверење. Ово се такође
односи на децу родитеља или браћу и сестре са претходном
болешћу. Молимо, предајте сертификат свом разреднику.
Сада вам желим, вашу децу и све запослене, успешан и добар
почетак нове школске године упркос тешким условима. Пазите једни
о другима и останите здрави!
Срдачан поздрав

Мајкл Фрост
Градско веће
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