Hamburg, 16 dhjetor 2021

Letër SHH drejtuar prindërve dhe nxënësve
- Të nderuar prindër, të dashur nxënës. Fillimisht, dëshiroj t'ju uroj juve dhe juve të dashur nxënës,
Gëzuar Krishtlindjet, dhe Gëzuar Vitin e Ri! Qëndroni të shëndetshëm dhe të sigurt! Shihemi sërish të
mërkurën, 5 janar 2022 në vitin e ri!
Këtu janë disa informacione të rëndësishme:
-Kryerja e testeve të shpejta :Në javën e fundit dhe të parë para dhe pas pushimeve, ne testojmë çdo
ditë (Hënë, Martë, Mërkurë dhe Mërkurë, E enjte e Premte) për të krijuar më shumë siguri. Testet
janë të detyrueshme për studentët e pavaksinuar dhe vullnetare për ata që janë vaksinuar.Por duke
qenë se pas vaksinimit të dytë ka gjithnjë e më shumë përparime të vaksinimit, ftojmë edhe
studentët e vaksinuar të testojnë veten. -Rregullat për udhëtarët që kthehen :Ju kërkojmë të jeni
veçanërisht të kujdesshëm kur udhëtoni në zona me rrezik të lartë pas këtyre festave për shkak të
variantit të ri të koronavirusit, i cili është shumë më ngjitës.Udhëtimi në zonat e varianteve të
virusit, p.sh. në Afrikën e Jugut dhe disa vende të tjera afrikane, nuk është i mundur gjatë këtyre
festave, pasi karantina për të gjithë - pavarësisht nëse janë vaksinuar apo shëruar - është 14 ditë dhe
pushimet janë vetëm 14 ditë. Kjo karantinë 14-ditore nuk mund të shkurtohet me testime. Pas
udhëtimit në zonat me rrezik të lartë, duhet të respektohet një karantinë 5 ditore me testim falas.Kjo
do të thotë që ju duhet të ktheheni më 29 dhjetor, 21 dhjetor, në mënyrë që studenti të mund të
ndjekë mësimet nga data 5 deri 22 Janar. Për ndjekjen e shkollës, mësuesit të klasës duhet t'i
paraqiten një rezultat zyrtar i testit, një çertifikatë vaksinimi ose dëshmi e rikuperimit.Informimi i
shkollës nëse një anëtar i familjes është i infektuar me Korona Ju lutemi gjithmonë informoni
mësuesin e klasës ose zyrën e shkollës nëse dikush në familjen tuaj ka Korona.Me përshëndetje dhe
urime më të mira, veçanërisht shëndet nga
Barbara Kreuzer

