
 

 

 

Προς τους γονείς και κηδεμόνες                                                                                     28 Ιαν. 21 

των μαθητών σε δημοτικά σχολεία στη Ρηνανία-Παλατινάτο  

και συνδεδεμένα δημοτικά και δευτεροβάθμια (Realschulen) σχολεία 

 

Αγαπητοί γονείς, αγαπητοί κηδεμόνες, 

   Τα μαθήματα με εναλλαγή (γκρουπ - Wechselunterricht)  για τα παιδιά από την πρώτη 

(1η) έως την τέταρτη (4η) τάξη θα ξεκινούσαν την επόμενη Δευτέρα. Εσείς και τα παιδιά 

σας  ανυπομονούσατε για αυτήν την ημέρα.  Και τα σχολεία είχαν ήδη προετοιμαστεί για 

το άνοιγμα, πολύ προσεκτικά. 

   Δυστυχώς όμως, δε θα μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το βήμα, για άνοιγμα των 

σχολείων, την 1η Φεβρουαρίου 2021 – λαμβάνοντας υπόψη τα περιστατικά μολύνσεων 

και την τρέχουσα κατάσταση. Χθες, ακόμα 13 περιπτώσεις νέων παραλλαγών του ιού 

έγιναν γνωστές στο γειτονικό κρατίδιο, Βάδη- Βυρτεμβέργη. Έτσι, χθες το απόγευμα και 

σήμερα το πρωί συζητήσαμε, για την αλλαγή της κατάστασης της μόλυνσης, με τους 

ειδικούς της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Μάιντς. 

   Καθώς οι εμπειρογνώμονες, όπως και εμείς, είχαν μέχρι στιγμής θεωρήσει ότι η 

μετάβαση στα μαθήματα με εναλλαγή (γκρουπ) είναι δικαιολογημένη, με επίπτωση*  σε 

επίπεδο κάτω του 100, η οποία μειωνόταν συνεχώς, τώρα μας συμβούλεψαν, εξαιτίας του 

αριθμού των κρουσμάτων στη Βάδη-Βυρτεμβέργη, να μην προχωρήσουμε σε αυτήν τη 

μετάβαση, - ούτε σε ένα περαιτέρω «άνοιγμα» και σε περισσότερες διαπροσωπικές 

επαφές - ούτε στη Ρηνανία-Παλατινάτο. Μάλιστα, στην περιοχή μας, οι αριθμοί κινούνται 

πολύ θετικά και σταθερά προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεδομένου όμως, ότι οι τύποι και η 

σημασία αυτών των νέων παραλλαγών του ιού μας είναι προς το παρόν άγνωστη, οι 

ειδικοί μας συμβούλεψαν αρχικά, να προσέξουμε με τα περαιτέρω ανοίγματα. Η 

κατάσταση πρέπει να επανεκτιμηθεί μόλις θα είναι διαθέσιμες γενικά πιο αξιόπιστες 

πληροφορίες. Ακολουθούμε, λοιπόν, αυτήν τη συμβουλή. 

 

   Είχα τονίσει επανειλημμένως, ότι η μετάβαση σε μαθήματα με εναλλαγή (γκρουπ), την 

1η Φεβρουαρίου 2021, πρέπει να γίνει με την προϋπόθεση, ότι μας το επιτρέπει  ο 

αριθμός των κρουσμάτων. Δεν μπορούμε, προς το παρόν, να πούμε με αρκετή βεβαιότητα, 

ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Προτείνεται επομένως τώρα, μια πιο αργή διαδικασία, 

ώστε να μην χάσουμε τις επιτυχίες που έχουμε ήδη επιτύχει. Συνεπώς, θα συνεχιστεί προς 

το παρόν η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Όπως και πριν, θα συνεχίσει να προσφέρεται η 

φύλαξη (Notbetreuung), σύμφωνα πάντα, με τους ισχύοντες κανόνες υγιεινής. Σύμφωνα  

 



 

 

 

 

με τους ειδικούς, δεν υπάρχει ανησυχία, λόγω της καλού κι επιτυχημένου πλαισίου 

υγιεινής, των κανονισμών απόστασης και της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας. 

*(αριθμός νεοεμφανιζόμενων ασθενειών σε μια ομάδα ατόμων συγκεκριμένου μεγέθους για μια συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο) 

   Για τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θα απαιτείται χρήση μάσκας (και) 

στις σχολικές μεταφορές, με βάση τους κανονισμούς που ισχύουν για τις τοπικές δημόσιες 

συγκοινωνίες (λεωφορεία) και θα χρησιμοποιούνται μάσκες ιατρικού τύπου στη φύλαξη 

(Notbetreuung). 

   Λυπάμαι πολύ, που πρέπει να αναβάλουμε, προς το παρόν, το εναρκτήριο βήμα προς τα 

μαθήματα με εναλλαγή (γκρουπ). Μπορείτε να φανταστείτε, ότι η απόφαση αυτή δεν ήταν 

καθόλου εύκολη για εμάς. Όπως δεν είναι εύκολη για εσάς και τα παιδιά σας, αλλά ούτε 

και για πολλούς δασκάλους. Όμως, αυτή η απόφαση είναι στο σωστό δρόμο και 

αντιστοιχεί σε αυτό που κάναμε από την αρχή της πανδημίας: να επιτρέψουμε όσο το 

δυνατόν περισσότερο σχολείο (μαθήματα), με υπεύθυνες συνθήκες. 

   Θα σας ενημερώσουμε - και μέσω των τα σχολείων σας - για τα επόμενα βήματα, τις 

επόμενες ημέρες. 

Με εγκάρδιους χαιρετισμούς 

  

Δρ. Στεφανί Χούμπικ  

      (Stefanie Hubig) 


