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Шановні батьки, 

до Вашої уваги важлива інформація. 

1. Батьки можуть заходити в школу тільки за попередньою домовленістю. При 

цьому важливо дотримуватися правила 3G: негативно протестовані, вакциновані, ті, 

які виздоровіли (negativ getestet, geimpft, genesen). Якщо Ви забираєте дитину зі 

школи, чекайте на неї, будь ласка, перед подвір’ям школи на тротуарі. 

 

2. Якщо дитина хвора, повідомляйте, будь ласка, про це школу з 7.30 до 8.00 за 

телефоном 089 6133423 або факсом 089 6131920. Ви можете дуже радо залишити 

повідомлення на автовідповідачі. Повідомлення електронним листом або через 

інших учнів не приймається! 

 

3. В школі проходить регулярне тестування. 5 клас - в понеділок самотестування 

(Selbsttest), у вівторок та четвер – спільний тест (Pooltest). 6 клас – тестується в 

понеділок та середу спільним тестом (Pooltest). Важливо: просимо батьків 

п’ятикласників та шестикласників обов’язково надати свої електронну адресу та 

номер телефону. У випадку, якщо тест дитини позитивний, батьки отримають лист 

та смс. 7- 9 класи – самотестування (Selbsttest) в понеділок, середу та п’ятницю. 

 

4. З 28.03.22 для 5 та 6 класу носіння масок на уроці не є обов’язковим. Звичайно, 

добровільне носіння масок є можливим. Якщо в класі є підтверджений випадок 

коронавірусу, клас мусить носити маски на уроках протягом п’яти днів. 7 – 9 класи 

мусять мати маски на уроках. Носіння масок у приміщенні школи та на шкільних 

заходах є обов’язковим для всіх. 

 

5. Якщо у класі є підтверджений випадок коронавірусу, клас тестується один тиждень 

кожного дня. Якщо Ваша дитина має підтверджений випадок коронавірусного 

захворювання, вона може вийти з самоізоляції найшвидше на сьомий день. Для 

цього необхідно мати негативний антигентест (Antigenschnelltest) або пцртест (PCR 

Test). Це означає, що Ваша дитина може повернутися в школу на восьмий день від 

початку самоізоляції. Якщо Ваша дитина є контактною особою (наприклад, хтось в 

сім’ї чи сусід по парті мав позитивний тест), вона все одно має йти в школу. 

Рішення про можливий карантин приймає відділ охорони здоров’я. В такому 

випадку дитина може повернутися в школу через 5 днів, якщо тест негативний. 

 


