Ministerium für Bildung,
Wissenschaft und Kultur

Te dashur prinder!
Pandemia e koronavirusit do te percaktoje edhe me tej jeten tone te perditshme. Megjithate
ne duam qe edhe ne vitin shkollor 2020/2021 te ofrojme sa me shume te jete e mundur
mesimim ne shkolla. Pas pushimeve te veres ne do te fillojme me funksionimin e rregullt te
mesimit ne kushtet e korones. Kjo do te thote qe mesimi do te zhvillohet sipas orarit dhe
kerkesave te lendeve por nen kushtet e pandemise. Ne kemi nevoje per ndihmen tuaj qe te
mund te arrijme se bashku tja dalim mbane.
Me kete menyre ne duam tju informojme ne lidhje me proceduren e funksionimit te
shkolles dhe njekohesisht tju lutemi qe te bisedoni me femijet tuaj ne lidhje me rregullat e
reja. Ju lutem per shendetin e femijes tuaj dhe shendetin e te tjereve, shpenzoni 10 minuta
kohe, me shume nuk zgjat ,ne lidhje me kete ceshtje.
Ne parim
Rruges per ne shkolle, ne shkolle,dhe pas saj vazhdojne te jene ne fuqi rregullat e
percaktuara nga qeveria e landit per luften kunder koronavirusit, nder to rregullat e higjenes
qe ne tashme i ushtrojme qe prej pranveres – mbajtja e distances, etiketa kur kollitemi dhe
teshtijme si dhe larja e shpeshte e duarve.
Rregulli me i rendesishem eshte - Femija juaj nuk duhet te shkoje ne shkolle nese eshte i
semure apo shfaq qofte edhe simptoma te lehta gripi – ky rregull ka qene gjithnje por
tashme eshte mese i rendesishem. Vecanerisht ne vjeshte ftohjet jane shume te perhapura.
Ne shkolle duhet te vijne vetem ata femije qe nuk kane simptoma te shfaqjes se semundjeve
ose ata qe kane nje atest mjekesor ku shprehet qe simptomat e tyre kane shkaqe te tjera, si
per shembull nje alergji.
Nese per femijen juaj ekziston nje rrezik i larte per shendetin e tij , bisedojeni ju lutem me
mesuesin kujdestar. Ju lutem kini parasysh edhe rregullat ne lidhje me karantinimin dhe
testin per koronen nese ju jeni kthyer nga nje udhetim. Kjo vlen vecanerisht nese ju jeni
kthyer nga nje zone me rrezikshmeri te larte. Ne rastin edhe te shenjave me te vogla te
semundjeve edhe nese nuk keni udhetuar ne vendet e rrezikuara , duhet te konsultoheni
me mjekun dhe ndoshta duhet te beni testin.
Ju lutem lexojeni me kujdes udhezimin e bashkangjitur dhe nenshkruajeni. Jepjani
udhezimin e nenshkruar nga ana juaj femijes tuaj qe ta dorezoje gjate javes se pare te
shkolles.
Prinzipi i grupeve
Ne vitin e ri shkollor mesimi do te organizohet ne grupe. Keto grupe (Kohorte) jane krijuar
sipas kritereve te percaktuara nga shkolla dhe zakonisht jane me te medha se sa grupet e
klasave. Kjo do te thote qe nxeneset dhe nxenesit te cilet jane ne te njejten klase, kurs apo
qendrojne gjate gjithe dites ne shkolle apo jane aktive bashke , formojne nje grup me vete
(Kohorte). Ne keto grupe nuk jane te vlefshme rregullat e distancimit shoqeror midis
nxenesve. Me kerkesen tuaj shkolla ju informon se ne cilat grupe ben pjese femija juaj.
Nepermjet funksionimit te ketyre grupeve behet e mundur qe te kuptohet dhe te kufizohet
qe ne fillim ndonje rast infeksioni ne shkolle. Nese do te evidentohej ndonje rast me

koronavirus apo d te kishte dyshim per nje rast te tille, atehere nuk do te prekej e gjithe
shkolla por vetem grupi (Kohorte) ku femija ben pjese.
Pikerisht ne dy javet e para pas pushimeve nje grup i ri i formuar ndoshta nuk mbron
mjaftueshem. Per kete arsye Ministria e Arsimit keshillon urgjentisht mbajtjen e nje maske
mbrojtese . Kjo vlen edhe gjate oreve te mesimit. Nxenesit e klasave te para deri ne te
gjashtat perjashtohen nga ky rregull. Gjithashtu mbajtja e maskes eshte e detyrueshme
per te gjitha klasat edhe pas dy javeve te para ne rruget ne shkolle, ambientet qe
perdoren gjate pushimeve midis oreve te mesimit dhe oborri i shkolles. Ne rast se femija
juaj nuk mund te mbaje maske per arsye mjekesore, informohuni ju lutem edhe per mundesi
te tjera si per shembull nje Face-Shield.
Para shkolles
Edhe pse kufizimet nuk jane me aq shume prezente si ne fillim te krizes , duhet qe te gjithe
ne te mbrojme veten dhe te tjeret qe kemi prane. Prandaj dhe informimi eshte shume i
rendesishem. Mos harroni rregullat e higjenes, etiketen e te kolliturit dhe te teshtiturit dhe
sugjeroni sesa e rendesishme eshte qe te ruhet distanca , si per shembull duke pritur ne
stacionin e autobusit.
Shkolla do tju informoje me pare ne lidhje me rregullat si per shembull nese ka ndryshuar
orari i fillimit te mesimit , cilat hyrje do te perdoren apo nese kane ndryshuar rruget ne
shkolle.
Rruges per ne shkolle duhet te mbahen maskat mbrojtese. Gjithashtu ne autobuset e
shkolles apo transportin publik duhet te mbahen maskat per aq kohe sa mbajtja e tyre
eshte e detyrueshme me ligj.
Ne shkolle
Edhe ne shkolle eshte shume i rendesishem kujdesi. Duhet ruajtur distanca me te gjithe
mesuesit apo personat e tjeret qe jane te punesuar ne shkolle. Neper koridore, ne mence
dhe gjate pauzave duhet te vazhdohet te ruhet distanca midis te gjthe nxenesve, pervec
nxeneseve qe u perkasin te te njejtit grup (Kohorte).
Inkurajojeni femijen tuaj qe per cdo pyetje apo gje te paqarte ti drejtohet mesueses apo
mesuesit kujdestar.
Funksionimi i shkolles gjate korones nuk do te jete ashtu si femija juaj eshte mesuar me
pare. Mund te kete ndryshime ne rrjedhen e saj si dhe lenda e muzikes dhe e sportit nuk
mund te zhvillohen si zakonisht. Nese do te keni pyetje ne lidhje me kete , atehere
drejtohuni ju lutem tek mesuesja apo mesuesi kujdestar.
Pas shkolle
Qendroni te vemendshem dhe te kujdeshem edhe pas shkolles. Nese femija juaj shfaq
simptoma te semundjes kontaktoni menjehere ju lutem mjekun e familjes dhe lajmeroheni
ne shkolle.
Beni kujdes ju lutem qe femija juaj te kete kontakt vetem me shoqet dhe shoket e shkolles te
grupit (Kohorte) te tij apo saj.

Me te gjithe nxeneset dhe nxenesit e tjere duhet te ndiqen rregullat e distancimit
shoqeror.
Informacione te metejshme - : https://www.schleswigholstein.de/DE/Landesregierung/III/_startseite/Artikel_2020/06_Juni/200623_fahrplan_sch
uljahr_2020_2021.html

Pese hapa per nje shkolle te shendetshme !
1. Femija juaj nuk lejohet te shkoje ne shkolle nese eshte i semure apo edhe ne rast se
2.

3.

4.
5.

shfaq simptoma te lehta gripi.
Kujtojini femijes tuaj rregullat e higjenes, etiketen kur kolliten apo teshtijne si dhe
sesa e rendesishme eshte te mbahet distanca , si per shembull kur pritet ne
stacionin e autobusit.
Ne autobuset e shkolles apo ne transportin publik femija juaj duhet te mbaje nje
maske qe mbulon hunden dhe gojen per aq kohe sa do te jete e detyrueshme me
ligj mbajtja e tyre.
Inkurajojeni femijen tuaj qe per cdo pyetje apo gje te paqarte tu drejtohen
mesueses apo mesuesit kujdestar.
Me te gjithe nxeneset dhe nxenesit e tjere qe nuk i perkasin grupit (Kohorte) te tij ,
duhet te ndiqen rregullat e distancimit shoqeror.

Vereni me kujdes rregullat e qeverise ne lidhje me luften kunder koravirusit. Keto dhe
informacione te tjera i gjeni ne internet ne faqes e qeverise se vendit.

Udhëzim në lidhje me sëmundje të mundshme infektive në shkolla
Viti shkollor 2020/21
Ne shkolla gjenden rregullisht shume njerez ne ambiente te vogla , ku dhe mund te
perhapen lehtesisht semundje infektive. Ligji per mbrojtjen nga semundjet infektive ka
per qellim te parandaloje semundjet e transmetueshme(ngjitese) tek njerezit , te
zbuloje sa me heret semundjet infektive dhe te parandaloje perhapjen e metejshme te
tyre. Per kete arsye zbatohen ne shkolla rregulla te vecanta te higjenes per mbrojtjen
nga infeksionet. Prinderit duhet te ndihmojne qe femijet e tyre ti zbatojne keto rregulla.
Kjo vlen vecanerisht per sa i perket ligjit 6 per mbrojtjen nga semundjet infektive,
paragrafi 1, numer f, që nga muaji mars 2020 ne lidhje me deklarimin e detyrueshem
te semundjes koronavirus 2019 (COVID-19).
Nëse femija apo pjestare te familjes se femijes shfaqin simptoma qe mund te lidhen
me COVID-19 (si per shembull temperature, kolle e thate, humbje te shqisave te te
shijuarit apo te nuhaturit, dhimbje apo gerricje fyti, dhimbje të gjymtyreve apo te
muskujve) atehere femija nuk duhet te jete prezent gjate mesimit ne shkolle. Femija
mund ti rikthehet mesimit ne shkolle nese gjate vizites tek mjeku ka rezultuar si i
pademshem apo i parrezikshem apo te jete te pakten 48 ore pa simptoma.
Per sa i perket kthimit nga udhetimet duhet te kihen parasysh rregullat qe vlejne ne
lidhje me karantinen dhe testin e korones. Kjo vlen vecanerisht per kthimin nga
udhetimet ne zonat e rrezikuara. Ne rastin edhe te shenjave me te vogla te
semundjeve edhe nese nuk keni udhetuar ne vendet e rrezikuara, duhet te
konsultoheni me mjekun dhe ndoshta te testoheni.
Emri i shkolles
Mbiemri, emri i femijes
Datalindja
Klasa

Me nënshkrimin tim vërtetoj që e kam lexuar udhëzimin e mësiperm.

Vendi, data

Nënshkrimi i prindërit, i kujdestarit apo e vete
nxeneses/nxenesit nëse është në moshë madhore

Shënim : Ky udhëzim lëshohet vetëm në letër dhe në të njëjtën mënyrë edhe do
të mblidhet. Për shkak të ruajtjes të të dhënave nuk lejohet dërgimi me Email. Ky
udhezim i nënshkruar nga ju do të ruhet në shkollë deri në fund të vitit shkollor
dhe më pas do të asgjësohet. Ajo nuk do të jetë pjese e dokumentave të
nxënësve.

