Dragi părinți,
dragi elevi,
În primul rând, aș vrea să vă doresc dumneavoastra și vouă, dragi elevi, un Crăciun Fericit,
Sărbători Fericite și Un An Nou Fericit!
Rămâneți sănătoși și încrezători! Ne revedem miercuri, 5 ianuarie 2022, în noul an!
aici aveți câteva informații importante:
Implementarea testelor rapide
În ultima și prima săptămână înainte și după sărbători, testăm în fiecare zi (luni, marți, miercuri și
miercuri, joi, vineri) pentru a crea mai multă siguranță. Testele sunt obligatorii pentru elevii
nevaccinati si voluntare pentru cei care au fost vaccinati. Dar din moment ce sunt din ce în ce mai
multe progrese în vaccinare după a 2-a vaccinare, invităm și elevii vaccinați să se testeze.
Întoarcerea din vacanță
După aceste sărbători, vă rugăm să fiți deosebit de atenți atunci când călătoriți în zone cu risc
crescut din cauza noii variante de coronavirus, care este mult mai contagioasă.
Călătoria în zonele cu variante de virus, de exemplu în Africa de Sud și în alte câteva țări africane,
nu este posibilă în timpul acestor sărbători, deoarece carantina pentru
toate - indiferent daca sunt vaccinate sau recuperate - se aplica de la 14 zile iar sarbatorile sunt
doar 14 zile. Această carantină de 14 zile nu poate fi scurtată prin testare.
După deplasarea în zone cu risc crescut, trebuie respectată o carantină de 5 zile cu testare
gratuită. Asta înseamnă că ar trebui să te întorci pe 29, 21 decembrie, pentru ca studentul să
poată urma cursurile din 5, 22 ianuarie. Pentru frecventarea școlii, trebuie prezentat profesorului
clasei un rezultat oficial al testului, un certificat de vaccinare sau dovada de recuperare.

Informarea școlii dacă un membru al familiei voastre este infectat cu Corona
Vă rugăm să spuneți întotdeauna profesorului clasei sau biroului școlii dacă cineva din gospodăria
dumneavoastră are Corona.
Cu cele mai bune gânduri, în special sănătate
Barbara Kreuzer

