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Уважаеми родители, уважаеми настойници Liebe Eltern,

Редуващите се занятия за децата от първи до четвърти клас трябваше да
започнат следващия понеделник. Вие и вашите деца очаквахте с нетърпение
този ден. Училищата вече са се подготвили за този ден и поеха голям
ангажимент.
За съжаление няма да можем да предприемем тази стъпка към по-голямо
отваряне на 1 февруари 2021 г. - с оглед на процеса на заразяване и
настоящата ситуация: Вчера в страната в съседен Баден- Вюртемберг бяха
открити още 13 случая на нови вирусни варианти. Поради това обсъдихме
променената ситуация с инфекцията вчера вечерта и тази сутрин с експертите
от Университетския медицински център в Майнц.
Докато експертите досега са смятали прехода към редуващи се уроци също
толкова отговорен, с честота в цялата държава под 100, която непрекъснато
спада, с оглед на последните инфекциозни събития в Баден-Вюртемберг, те са
посъветвали планираният преход към редуване уроци - и по този начин понататъшно отваряне и повече контакти - също в Райнланд-Пфалц, засега да
бъде отложено. Вярно е, че цифрите продължават да се развиват много
положително и стабилно в правилната посока. Тъй като в момента видът и
значението на тези варианти на вируса не са известни, първоначално
експертите ни посъветваха да бъдем внимателни с по-нататъшните отваряния.
Ситуацията трябва да бъде преразгледана веднага щом е налице по-надеждна
информация. Ние следваме този съвет.
Винаги съм подчертавала, че преминаването към алтернативни класове на 1
февруари 2021 г. трябва да бъде подчинено на условието, че ситуацията с
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инфекцията го позволява. Понастоящем не можем да кажем това с достатъчна
сигурност. Следователно по-бавният процес сега е особено необходим, за да не
загубим успехите, които досега сме постигнали. Следователно дистанционното
обучение ще продължи засега. Както и преди, спешната помощ ще продължи да
се предлага съгласно приложимите хигиенни правила. От друга страна, според
експертите, няма притеснения поради добрите и успешни хигиенни концепции,
правилата за разстояние и изискването за маска.
За учениците в средните училища също ще уточним изискването за маска въз
основа на разпоредбите в местния обществен транспорт и в ученическия
транспорт и ще предпишем медицински маски при спешна грижа там.
Съжалявам много, че засега трябва да отложим началната стъпка към редуване
на класовете. Можете да си представите, че решението беше всичко друго, но
не и лесно за нас. Както не е лесно за вас и вашите деца, но и за много учители.
Но решението е правилното и отговаря на това, което сме направили от самото
начало на пандемията: да дадем възможност за толкова занятия, колкото е
безопасно.
Ще ви информираме - също и за вашите училища - за следващите стъпки през
следващите няколко дни.
Сърдечни поздрави,

д-р. Щефани Хубих
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