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Figyelem
Tisztelt szülők,
kérjük vegye figyelembe az iskolák és további szakmai képzési-, valamint további oktatási intézmények
látogatására vonatkozó alábbi szabályzatokat.
A rendszabályok a tartományi rendeleten (esetünkben az intézményekre és a karanténra vonatkozó előírási
fejezetén), valamint továbbá a Bergstrasse kerületének 2021 április 1-jei általános rendelkezésén alapulnak.
Ha gyermekén egy betegség jeleit észleli, kérjük, tekintsen el gyermekének az oktatási intézmények való
látogatásától. Kizárólag abban az esetben, ha a betegség jelei elmúltak, jelenhet meg gyermeke újból az
említett intézményekben.
Alábbi testi jelek léphetnek fel egy esetleges betegségnél: láz, száraz köhögés, a szaglási- és ízlelési
szervek észlelésének átmeneti zavara.
Kérjük ügyeljen arra, hogy a fent említett szabályzatok, abban az esteben is érvénybe lépnek, ha egy, vagy
ezen jelek összessége, a gyermekkel egy háztartásban élő egy, vagy akár több személynél is fellép. Csak
abban az esetben, ha a betegség jelei ezen személyeknél elmúltak, jelenhet meg gyermeke újból az oktatási
intézményben.
Ha a gyermekkel egy háztartásban élő személy egy pozitív Covid SARS-CoV-2 teszttel (ebbe belértendö az
egyénileg elvégzett, gyógyszertárban kapható teszt is) rendelkezik, gyermeke nem látogathatja az oktatási
intézményeket addig, amíg az adott személynél egy PCR-teszt negatív eredményt nem mutat ki.
Abban az estetben, ha egy háztartásban élők közül csak egy személy is, vagy akár a gyermek maga egy
pozitív PCR-teszttel rendelkezik, a háztartás minden tagja köteles karanténba vonulni.
Karantén alatt értetendő a háztartás csak erre nyomós okkal való elhagyása, mint egy orvos felkeresése,
vagy egy tesztelés céljából kivitelezett út.
Ebben az időszakban, valamint a tesztelés utáni 14 nap folyamán (vagy egy, az egészségügyi hivatal által
meghatározott idötartalomban) tiltott a látogatók fogadása.
Gyermeke kizárólag a karanén lejárta után látogathatja újra az oktatási intézményeket. Ezen rendelet abban
az esetben is érvénybe lép, ha egy, a gyermekkel egy háztartásban élő személy a karanténra vonatkozó
rendszabályok alapján otthonában tartózkodik.
Amennyiben orvosi segítségre van szüksége, kérjük hívja háziorvosát, a készenléti- vagy sürgösségi
szolgálatot. Èrtesítse a segítő személyeket elsősorban a karanténban való tartózkodási helyzetéről.
Köszönjük a segítségét.
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