
 

 

Drodzy Rodzice i Opiekunowie, 

w przyszły poniedziałek miały rozpocząć się lekcje w systemie zmianowym dla szkół 

podstawowych. Zarȯwno Państwo, jak i dzieci cieszyli się już na ten dzień. Szkoły 

przygotowywały się z dużym zaangażowaniem na powitanie uczniȯw.  

Niestety, nie możemy 1 lutego 2021 roku zrobić jeszcze tego kroku ze względu na sytuację 

pandemiologiczną. Wczoraj w sąsiednim kraju związkowym Badenii-Wirtembergii wystąpiło 

13 przypadków nowego rodzaju wirusa. Z tego powodu wczoraj wieczorem i dzisiaj rano 

rozmawialiśmy o teraźniejszej sytuacji infekcyjnej z ekspertami z Medycznej Kliniki 

Uniwersyteckiej w Moguncji. 

Podczas gdy do tej pory zarówno eksperci medyczni jak i my, uważaliśmy, przy liczbie 

częstotliwości występowania zakażeń poniżej 100, sytuację otworzenia szkoł za możliwą, tak 

teraz, ze względu na najnowszą sytuację w Badenii – Wirtembergii eksperci doradzili, aby 

rownież w Nadrenii-Palatynacie otworzenie szkół w obecnej chwili zostało powstrzymane. Co 

prawda liczby są nadal dobre i wskazują dalej pozytywny kierunek, ale rodzaj i znaczenie 

nowej mutacji wirusa nie jest jeszcze w tej chwili znane. Z tego powodu eksperci doradzają 

ostrożność przy otwieraniu szkȯł. Ta sytuacja będzie na nowo rozpatrzona, gdy tylko pojawią 

się nowe informacje. Dlatego postanowiliśmy dostosować się do tej rady.  

Jak już mówiłam, przejście do lekcji zmianowych 1. lutego miało odbyć się pod warunkiem, 

że sytuacja pandemiologiczna do tego dopuści. Tego niestety nie możemy na dzień 

dzisiejszy z pewnością potwierdzić. Najważniejsze teraz jest powolne i roztropne działanie, 

aby nie utracić dotychczasowych osiągnięć. Lekcje zdalne będą więc kontynuowane.  

Opieka nad dziećmi w nagłych przypadkach będzie nadal oferowana przy zachowaniu 

odpowiednich zasad higienicznych,  dobrych i sprawdzonych konceptów odstępu i noszeniu 

masek. Eksperci nie mają w  tym przypadku zastrzeżen.  

Od uczennic i uczniȯw od klasy piątej, będa wymagane maski medyczne w oparciu o 

regulacje w komunikacji publicznej i przewozie uczniȯw. To samo dotyczy rȯwnież dzieci 

znajdujących się pod opieką w szkole z powodu ważnych przypadkȯw.  

Bardzo żałuję, że musimy niestety odwołać zapowiadany termin otworzenia szkȯł. Mogą 

sobie Państwo wyobrazić, że ta decyzja nie była dla nas łatwa, tak samo jak nie jest łatwa 

dla Panstwa i wielu nauczycielek i nauczycieli. Ta decyzja jest jednak dobra i odpowiada 

temu, co zrobiliśmy już na początku pandemii.  

Dostosowujemy szkołę do aktualnej sytuacji pandemiologicznej.  

Będziemy Państwa informowac na bieżąco poprzez szkoły o kolejnych krokach w 

następnych dniach.  

Serdecznie pozdrawiam 

Dr. Stefanie Hubig 


