SEESTADT BREMERHAVEN
Dezernat IV

Der Magistrat
Dezernat IV
Öffnungszeiten:
Mo. bis Do. 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr

До родителите и настойниците
на учениците от бремерхафенските училища

Fr. 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Stadthaus 1, 2. OG, Zi. 231
Auskunft erteilt:
Herr Frost
Tel.: 0471 590 2203
Fax: 0471 590 2090
e-mail: Michael.Frost
@magistrat.bremerhaven.de
Datum: 21.08.2020

Уважаеми дами и Господа
Скъпи родители,
Заедно с целия училищен персонал с нетърпение очаквам да
приветствам вас и вашите деца през новата учебна година.
Предизвикателсвата са големи, защото Корона пандемията все още
не е преодоляна, което се доказва от за съжаление нарастващия брой
инфекций.
За нас е още по- важно да гарантираме на вашите деца възможно най
доброто образование и надежден ден в училище. За да стане това
,моля за вашата подкрепа тук.
Надявям се ,че сте прекарали релаксираща и приятна почивка
заедно. Моля, не забравяйте да докладвате на здравната служба, ако
току що сте се завърнали от рискова зона (тел :590-2935 или 590 2353) , имейл : scoutreisen@magistrat.bremerhaven.de) Можете да
намерите списъка с рискови зони в интернет на уебсайта на
института Робърт Кох( www.rki.de).
Правилата за защита на здравето ни ще продължат да играят основна
роля.Редовното проветряване ,измиване на ръцете и носенето на
защитна маска в обществените пространства ще останат важни в
бъдеще.Напомнете на децата си и практикувайте тези правила
заедно.
Специални правила важат за служителите, а също и за децата ,които
принадлежат към рискова група Засегнатите учители при
определени обстоятелства може да не могат да преподават в
училище Те ще провеждат дигитални дистанционни уроци или ще
поемат други учебни задачи.
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Децата, които принадлежат към рискова група могат да бъдат
обучавани в тяхната учебна група и да посещават училище
Училището осигурява здравеопазването чрез своята хигиенна
концепция.Ако детето не може да посещава уроци по медински
причини, за освобождаване от началото на учебната година се
изисква медицинско свидетелсво. Това се отнася и за деца на
родители или с братя и сестри с предшестващо заболяване.
Медицинското дайте на училищното ръководство.
Желая на вас и вашите деца и на всички заети въпреки трудните
обстоятелства един успешен и добър старт през новата учебна
година!
Грижете се един за друг и останете здрави!
С поздрави

Михаел Фрост
Градски съвет

