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Драги родитељи, драги старатељи,

Oвог понедељка би требало да почну алтернативни часови за децу од првог до
четвртог разреда. Ви и Ваша деца сте се радовали овом дану. Школе су се већ
припремиле за овај дан са великом посвећеношћу.

Нажалост, овај корак ка већем отварању нећемо моћи 1. фебруара 2021. да
направимо – осврт на дешавања поводом заразе и актуелна ситуација: Јуче је у
суседном Баден-Виртембергу регистровано 13 случајева нове варијанте вируса.
Због тога смо јуче увече и овог јутра разговарали са експертима Универзитетске
медицине Мајнц о промењеној ситуацији заразе.

Мада су стручњаци до сада сматрали да је прелаз на алтернативну наставу
одговоран, са бројком мањом од 100 људи широм земље која наставља да
опада, с обзиром на најновије догађаје заразе у Бадену-Виртембергу они су
саветовали да се одложи планирани прелаз на алтернативну наставу – и тако
даље отварање и више контаката – такође у Рајн-Палатину. Тачно је да цифре
настављају да се развијају веома позитивно и у правом смеру. Пошто природа и
значење ових варијанти вируса тренутно нису познати, експерти су нас прво
саветовали да будемо пажљиви са даљим отварањем. Ситуација се мора
поново преиспитати, чим генерално поуздане информације буду доступне.
Пратимо овај савет.
1

Увек сам наглашавала да прелазак на измењену наставу 1. фебруара 2021.
године мора да подлеже стању да ситуација са инфекцијом то дозвољава. То не
можемо рећи са довољно сигурности у овом тренутку. Због тога је спорији
приступ сада посебно важан у редоследу дана, тако да не бисмо уништили
резултате које смо до сада постигли. Учење на даљину ће се наставити за сада.
Хитна нега ће и даље бити обезбеђена по применљивим правилима хигијене.
Према речима експерата, не постоје забринутости око тога због добрих и
успешних хигијенских концепата, прописа о даљини и обавезе маске. За ученике
у средњим школама такође ће бити наведена потреба за маском у складу са
прописима у јавном превозу и у превозу ученика, где ће нам бити потребне
медицинске маске у хитној нези.

Веома ми је жао што сада морамо да одложимо корак ка промени образовања.
Можете претпоставити да одлука није била нимало лака за нас. Као што није
лако вама и Вашој деци, тако није ни многим наставницима. Међутим, одлука је
прави пут и она одговара ономе што смо од почетка пандемије урадили: Да
омогућимо школи онолико колико је одговорно.

Обавестићемо вас - укључујући и преко ваших школа- о следећим корацима у
наредних неколико дана.

Искрено ,

Др Стефани Хубиг.
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