DIE MINISTERIN

An die Eltern
und Sorgeberechtigten
der Schülerinnen und Schüler
an rheinland-pfälzischen Grundschulen und
verbundenen Grund- und Realschulen

Mittlere Bleiche 61
55116 Mainz
Telefon 06131 16-0
Telefax 06131 16-2997
Poststelle@bm.rlp.de
www.bm.rlp.de
28. Januar 2021

Kedves Szülők és Gondviselők!

Jövő hétfőtől kellene kezdődnie az 1.-4. osztályos, alsó tagozatos diákok számára a
váltott tanrendű oktatásnak. Ön és Gyermeke(i) bizonyára nagyon várták már ezt a
napot. Az iskolák szintén nagy lelkesedéssel készültek a tanításra.
Sajnos február 1-én a fertőzöttségre és az aktuális helyzetre való tekintettel mégsem
nyithatjuk meg az iskolákat. Tegnap a szomszédos Baden-Württemberg tartományban
további 13 esetről számoltak be, melyekben új vírusvariánsok voltak kimutathatóak.
Ezért tegnap este és a mai nap folyamán tanácskozást tartottunk a Mainzi Egyetemi
Oktató Kórház szakértőivel a fertőzéshelyzet megváltozásáról.
Miközben a szakértők a váltott tanrendű oktatásba lépést eddig, ugyanúgy mint mi,
megengedhetőnek tartották - 100 alatti előfordulási gyakoriság esetén a tartományon
belül, mely folyamatosan csökken - a Baden-Württembergben fennálló aktuális
fertőzéshelyzetre való tekintettel azt tanácsolták, hogy Rheinland-Pfalzban is halasszuk el a váltott tanrendű oktatás elindítását és ezzel összefüggésben egy további
nyitást, több kapcsolati lehetőséget. Bár a számok nálunk továbbra is nagyon pozitívan és jó irányba alakulnak. Mivel azonban az új vírusvariánsok fajtája és
jelentősége a jelen pillanatban nem ismeretes, a szakértők óvatosságra intenek
bennünket a további nyitásokkal kapcsolatosan. A helyzetet újra kell értékelnünk,
amint megerősített információk állnak rendelkezésünkre. Mi ennek a tanácsnak eleget
teszünk.
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Mindig is hangsúlyoztam, hogy 2021. február 1-én a váltott tanrendű oktatásba való
lépés abban az esetben valósulhat meg, ha azt a fertőzéshelyzet megengedi. Ezt
jelenleg nem állíthatjuk teljes biztonsággal. A pillanatnyi helyzet ezért most különösen
arra kötelez minket, hogy lassabban váltsunk. Azokat a sikereket, melyeket eddig elértünk, nem szabad eljátszanunk. Így egyelőre folytatódik a távoktatás. Az iskolai
felügyeletet, az eddig is érvényes higiénés szabályok betartása mellett, továbbra is
biztosítjuk. A felügyelet, a jól bevált higiénés tervek mellett, a szakértők véleménye
szerint megengedhető.
Ezen felül a diákok számára, 5. osztálytól felfelé, kötelezővé tesszük az egészségügyi
maszk viselését az iskolai felügyelet alatt, a tömegközlekedési és az iskolások
szállítására vonatkozó szabályzatban meghatározott módon.

Nagyon sajnálom, hogy a nyitást a váltott tanrendű oktatás felé egyelőre el kell halasztanunk. Higgyék el, hogy ez számunkra nem volt könnyű döntés. Éppúgy, ahogy
ez az Önök és Gyermekük/Gyermekeik számára, valamint sok tanár számára sem
könnyű. Ez a döntés azonban a helyes út, melyet a járvány kezdete óta követünk: az
iskolát oly mértékben biztosítani, amennyi felelősségteljesen megengedhető.
Az következő napokban – az iskolán keresztül – tájékoztatni fogjuk Önöket a további
lépésekről.

Szívélyes üdvözlettel

Dr. Stefanie Hubig
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