واﻟﺪﯾﻦ ﻋ)*ﺰ,
@
ﺑ.ﻤﺎری ﻫﻤﻪ ﮔ 67ﮐﻮروﻧﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن زﻧﺪ? ﻣﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛ 67ﺧﻮد دارد .اﻣﺎ ﻣﺎ  Iﺧﻮاﻫ.ﻢ در ﻣﺪارس ﺧﻮد در ﺳﺎل ﺗﺤﺼO.
 21R2020ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣUﺎن ﻫﺮﭼﻪ ﺑXﺸ[ 6Zﻼس ﻫﺎی ﺣﻀﻮری اراﺋﻪ دﻫ.ﻢ .ﻣﺎ _ﻌﺪ از ﺗﻌﻄ.ﻼت ﺗﺎcﺴﺘﺎ[ fgﺎر ﺧﻮد را _ﺎ ﺗﻮﺟﻪ _ﻪ
ﻣﻘﺮرات ﮐﻮروﻧﺎij -.وع ﺧﻮاﻫ.ﻢ ﮐﺮد .اﯾﻦ _ﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ [ﻼس ﻫﺎی در lدوmﺎرە ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻟﺰاﻣﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
در ،lاﻣﺎ در ijاqﻂ ﻫﻤﻪ ﮔ67ی ﮐﻮروﻧﺎ fsﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧ.ﻢ اﯾﻦ [ﺎر را _ﺎ ﻫﻢ اﻧﺠﺎم دﻫ.ﻢ_ ،ﻪ [ﻤﮏ ﺷﻤﺎ ﻧ  6g 7ﻧ.ﺎز دار*ﻢ.
_ﺎ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت  Iﺧﻮاﻫ.ﻢ ﺷﻤﺎ را در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻃzح ر*ﺰی ﺷﺪە ﻣﺪارس آ }ﺎە ﺳﺎز*ﻢ و در ﻋ g 7
~ ﺣﺎل از ﺷﻤﺎ _ﺨﻮاﻫ.ﻢ ﮐﻪ
…
در ﻣﻮرد ﻗﻮاﻧ g 7
~ ﺟﺪqﺪ _ﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺻﺤƒﺖ ﮐﻨ.ﺪ .ﻟﻄﻔﺎﺑﺮای اﯾﻦ [ﺎر  -ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣ ˆZﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد و ﺳﻼﻣˆZ
دqﮕﺮان  ۱۰ -دﻗ.ﻘﻪ زﻣﺎن _ﮕﺬار*ﺪ .اﯾﻦ [ﺎر ﺑXﺸ 6Zاز اﯾﻦ زﻣﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮد.
اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺎﺳﺎ 3ﻪ ﺷﻤﺎر  7روﻧﺪ
~ آﯾ g 7
در راە ﻣﺪرﺳﻪ ،در ﻣﺪرﺳﻪ و _ﻌﺪ از ﻣﺪرﺳﻪ ،ﻗﻮاﻧ g 7
~ ﻧﺎﻣﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﻣƒﺎرزە _ﺎ و*ﺮوس ﮐﻮروﻧﺎ [ﻤﺎŽﺎن _ﻪ ﺷﻤﺎر ﻣ67ود،
از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻮاﻧ g 7
~ ﺑﻬﺪاﺷ ˆZﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ آن را از ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺗﺎ ﮐﻨﻮن رﻋﺎqﺖ  Iﮐﻨ.ﻢ :ﺣﻔﻆ ﻓﺎﺻﻠﻪ ،رﻋﺎqﺖ آداب iﻓﻪ و
Z
ﻋﻄﺴﻪ و ﺷﺴ g
~ ﻣﮑﺮر دﺳﺖ ﻫﺎ.
ﻣﻬﻤ*6Zﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ ا;ﺮ ﺑ=ﻤﺎر 3ﺎﺷﺪ >ﺎ ﺣ @Aﻓﻘﻂ ﻋﻼﺋﻢ ﺧﻔ=ﻒ آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا را Mﺸﺎن دPﺪ ،اﺟﺎزە رﻓ U A
T
@
3ﻪ ﻣﺪرﺳﻪ را ﻧﺪارد  -اﯾﻦ ﻫﻤXﺸﻪ ﺟﺰء ﻗﻮاﻧ g 7
~ ﺑﻮدە اﺳﺖ ،اﻣﺎ ا•ﻨﻮن از اﻫﻤ.ﺖ و*ﮋە ای ﺑﺮﺧﻮردار _ Iﺎﺷﺪi .ﻣﺎﺧﻮرد? _ﻪ
و*ﮋە در —ﺎﯾ  6g 7ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ .ﻓﻘﻂ دا™ﺶ آﻣﻮزا fgﮐﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑ.ﻤﺎری ﻧﺪارﻧﺪ qﺎ  Iﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﻮا› ﭘﺰﺷ• اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑ.ﺎن
ﻣ.ﮑﻨﺪ ﻋﻼﺋﻢ آﻧﻬﺎ دﻟ.ﻞ دqﮕﺮی )_ﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل آﻟﺮژی( دارد I ،ﺗﻮاﻧﻨﺪ _ﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑ.ﺎﯾﻨﺪ.
ا¢ﺮ ﺧﻄﺮات ﺳﻼﻣ @Aﺧﺎ Wﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد ،ﻟﻄﻔﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿ¤ع را _ﺎ ﻣﻌﻠﻢ [ﻼس در ﻣ.ﺎن _ﮕﺬار*ﺪ.
ا¢ﺮ _ﺎ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن از ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﺮ Iﮔﺮدqﺪ ،ﻟﻄﻔ…ﺎ ﻗﻮاﻧ U Y
 Tﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ و \ﺴﺖ ﮐﻮروﻧﺎ را ﻧ  6g 7رﻋﺎqﺖ ﮐﻨ.ﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ _ﻪ و*ﮋە در
ﺻﻮر fZﮐﻪ _ﺎ ﻫﻢ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻄﺮﻧﺎ ¥ﮐﻮروﻧﺎ) fsﻗﺎ_ﻞ ر¦ﺴﮏ( ﺑﻮدە اqﺪ ﺻﺎدق اﺳﺖ .در ﺻﻮرت ﺑﺮوز [ﻤ*6Zﻦ ﻋﻼﻣﺖ
ﺑ.ﻤﺎری ،ﺣ ˆZا¢ﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎ ¥ﮐﻮروﻧﺎ fsﻧﺒﻮدە اqﺪ_ ،ﺎqﺪ _ﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺸﺎورە ﮐﺮدە و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ©ﺴﺖ ﺷ*¤ﺪ.
ﻟﻄﻔﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺿﻤ.ﻤﻪ ﺷﺪە را ﺧﻮاﻧﺪە و آن را _ﺎ اﻣﻀﺎی ﺧﻮد ﺗﺄﯾ.ﺪ ﮐﻨ.ﺪ .دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻣﻀﺎ ﺷﺪە را در ﻫﻔﺘﻪ اول
ﻣﺪرﺳﻪ _ﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد دادە ،ﮐﻪ آن را _ﻪ ﻣﺪرﺳﻪ اراﺋﻪ دﻫﺪ.
أﺻﻮل ﻣgfﻮط 3ﻪ Pﻤﮕﺮوj
در ﺳﺎل ﺗﺤﺼ O.ﺟﺪqﺪ[ ،ﻼس ﻫﺎ در ﮔﺮوە Pﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﮔﺰار  Iﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﮔﺮوﻫﻬﺎ fsﻫﺴ«ﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ً
ﻣﻌ.ﺎرﻫﺎی ﺧﺎص ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪارس ©ﺸﮑ.ﻞ  Iﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺰرﮔ 6Zاز qﮏ اﻧﺠﻤﻦ [ﻼ lﻫﺴ«ﻨﺪ.
U
اﯾﻦ _ﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ :داMﺶ آﻣﻮزا -ﮐﻪ در اﻧﺠﻤﻦ qﻼس ،در دورە Pﺎ )ﮐﻮرس Pﺎ( >ﺎ در دورە Pﺎی روزاﻧﻪ در ﮐﻨﺎر
>ﮑﺪ>ﮕﺮ ﺗﺪرwﺲ  7ﺷﻮﻧﺪ و qﺎ _ﺎ qﮑﺪqﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟ.ﺖ دارﻧﺪq ،ﮏ ﮔﺮوە را ©ﺸﮑ.ﻞ  Iدﻫﻨﺪ.

~ ﻣﺤﺼﻠ g 7
در اﯾﻦ ﮔﺮوە ﻫﺎ ﻣﻘﺮرات ﺣﻔﻆ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑ g 7
~ اﻋﻤﺎل ﻧ¯ ﺷﻮد .در ﺻﻮرت دادن درﺧﻮاﺳﺖ ،ﻣﺪرﺳﻪ _ﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻼع
رﺳﺎ I fgﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺟﺰء ﮐﺪام ﮔﺮوە _ Iﺎﺷﺪ.
ﻣﻘﺮرات ﺗﺪر¦ﺲ در ﮔﺮوە ﻫﺎی ﻣﺠﺰا از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا وﻗﺎﯾﻊ اﺣﺘﻤﺎi ±اqﺖ ﻋﻔﻮﻧﺖ در ﻣﺪرﺳﻪ را ﻣﺤﺪود ﮐﺮدە و آﻧﻬﺎ را ﻗﺎ_ﻞ
ﺷﻨﺎﺳﺎ I fsﮐﻨﺪ .ا¢ﺮ qﮏ ﻣﻮرد ﮐﻮروﻧﺎ qﺎ ﻣﻈﻨﻮن _ﻪ ﮐﻮروﻧﺎ در داﺧﻞ qﮏ ﮔﺮوە وﺟﻮد داﺷﺘﻪ _ﺎﺷﺪ ،آن [ﻞ ﻣﺪرﺳﻪ را در ﺑﺮ
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ_ ،ﻠ³ﻪ ﻓﻘﻂ در داﺧﻞ ﻫﻤ g 7
~ ﮔﺮوە  Iﻣﺎﻧﺪ.
@
…
_ﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺧﺼﻮﺻﺎ در دو ﻫﻔﺘﻪ اول ´ﺲ از ﺗﻌﻄ.ﻼت ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ qﮏ ﮔﺮوە ﺟﺪqﺪ ﮐﻪ _ﻪ ﺗﺎز? ©ﺸﮑ.ﻞ ﺷﺪە ،ﻧﺘﻮاﻧﺪ
اﻣﻨ.ﺖ [ﺎ µgرا ﺗﻀﻤ g 7
~ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﻮﺻ=ﻪ  7ﮐﻨﺪ در دو Pﻔﺘﻪ اول ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﺘﻤﺎ از ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿ @Uو دPﺎن )ﻣﺎﺳﮏ(
اﺳﺘﻔﺎدە ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺗﻮﺻ=ﻪ |}ﺤﺎ در داﺧﻞ qﻼس درس ﻧ  •U Yاﻋﻤﺎل  7ﺷﻮد .ﻣﺤﺼﻠ U Y
q Tﻼس Pﺎی  1ﺗﺎ  6از ﻗﺎﻧﻮن
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻮﺻ=ﻪ ﺣﺘ ƒﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدە از ﭘﻮﺷﺶ دPﺎن و ﺑﯿ) @Uﻣﺎﺳﮏ( در qﻼس درس ﻣﻌﺎف 3 7ﺎﺷﻨﺪ.
در ﻣﺴP •Yﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ،ﻣ…ﺎن Pﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدە در زﻧﮓ ﺗﻔ }fـ ـﺢ و ﺣ=ﺎط ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺑﺮای qﻠ=ﻪ ﺳﻄ‰ح qﻼس Pﺎ
اﺳﺘﻔﺎدە از ﭘﻮﺷﺶ دPﺎن و ﺑﯿ) @Uﻣﺎﺳﮏ( 3ﻌﺪ از اﯾﻦ دو Pﻔﺘﻪ ﻧ  •U Yﺗﻮﺻ=ﻪ ﺣﺘ 7 ƒﺷﻮد.
…
ا¢ﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ _ﻪ دﻻqﻞ ﭘﺰﺷ• ﻣﺠﺎز _ﻪ اﺳﺘﻔﺎدە از ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺎن و ﺑﯿ) ˆgﻣﺎﺳﮏ( ﻧ¯ _ﺎﺷﺪ ،ﻟﻄﻔﺎ در ﻣﻮرد ﮔ)*ﻨﻪ ﻫﺎی
دqﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳ¸ 6ﺻﻮرت ﺧﻮد را ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎز*ﺪ.

ﻗ‹ﻞ از ﻣﺪرﺳﻪ
ﺣ ˆZا¢ﺮ cﺴ.ﺎری از ﻣﺤﺪودqﺖ ﻫﺎ دqﮕﺮ _ﻪ اﻧﺪازە آﻏﺎز _ﺤﺮان ﻣﻮﺟﻮد ﻧƒﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ ﻣﺎ _ﺎqﺪ _ﻪ ﻣﺮاﻗƒﺖ از ﺧﻮد و ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد
اﻃﺮاف ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫ.ﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،آ }ﺎ› در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ cﺴ.ﺎر ﻣﻬﻢ _ Iﺎﺷﺪ .ﻗﻮاﻧ U Y
 Tرﻋﺎ>ﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،آداب ﻋﻄﺴﻪ و
Žﻓﻪ را )3ﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد( >ﺎدآوری ﮐﺮدە و ﺧﺎﻃﺮMﺸﺎن ﮐﻨ=ﺪ ﺣﻔﻆ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازە ﻣﻬﻢ 3 7ﺎﺷﺪ3 .ﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
Pﻨ“ﺎم اﻧﺘﻈﺎر در ا–ﺴﺘ“ﺎە اﺗg‰ﻮس.
ﻣﺪرﺳﻪ از ﻗƒﻞ ﻗﻮاﻧ g 7
~ ﻣmzﻮﻃﻪ را _ﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻼع  Iدﻫﺪ_ .ﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل آqﺎ زﻣﺎن ijوع ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻐﯿ 67ﮐﺮدە اﺳﺖ ،ﮐﺪام
ورودی ﻫﺎ _ﺎqﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدە ﻗﺮار ﮔ67ﻧﺪ و اﯾﻨﮑﻪ آqﺎ ﺗﻐﯿ67ا fZاز ﻃﺮف ﻣﺪرﺳﻪ در ﻣﺴ 67ﻫﺎ دادە ﺷﺪە qﺎ ﺧ.67
U
در راە ﻣﺪرﺳﻪ 3ﺎ>ﺪ از ﭘﻮﺷﺶ دPﺎن و ﺑﯿ) @Uﻣﺎﺳﮏ( اﺳﺘﻔﺎدە ﺷﻮد .ﺗﺎ زﻣﺎ -ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﻔﺎدە از ﻣﺎﺳﮏ وﺟﻮد دارد،
3ﺎ>ﺪ در اﺗg‰ﻮس Pﺎی ﻣﺪرﺳﻪ و ﺳﺎﯾﺮ وﺳﺎ>ﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮ 7از ﭘﻮﺷﺶ دPﺎن و ﺑﯿ) @Uﻣﺎﺳﮏ( اﺳﺘﻔﺎدە ﺷﻮد.

در ﻣﺪرﺳﻪ
آ }ﺎ› و ﺗﻮﺟﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻧ  6g 7ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤ.ﺖ اﺳﺖ .رﻋﺎqﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻫﻤﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﺳﺎﯾﺮ [ﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺪرﺳﻪ _ﺎqﺪ ﻫﻤXﺸﻪ
~ ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺼﻠ g 7
~ ﺣﻔﻆ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑ g 7
ﺣﻔﻆ ﺷﻮد .در راﻫﺮوﻫﺎ ،در [ﺎﻓﻪ ﺗ*zﺎ و در زﻧﮓ ﺗﻔ*zـ ـﺢ ،ﻗﻮاﻧ g 7
~ اﻋﻤﺎل  Iﺷﻮد .اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﺑ g 7
~ دا™ﺶ آﻣﻮزا fgﮐﻪ ﻫﻤﮕﺮوە _ Iﺎﺷﻨﺪ ،ﺻﺪق ﻧ¯ ﮐﻨﺪ.
ﻓﺮزﻧﺪان ﺧ¦¤ﺶ را ©ﺸ*¤ﻖ ﮐﻨ.ﺪ در ﺻﻮرت داﺷ g Z
~ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺆال _ﺎ ﻣﻌﻠﻢ [ﻼ lﺧﻮد ﺻﺤƒﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺪرﺳﻪ در دوران ﮐﺮوﻧﺎ ﻫﻤﺎن ﭼ 6g 7ی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ و ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن _ﻪ آن ﻋﺎدت ﮐﺮدە اqﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻐﯿ67ا fZدر
ﻓﺮآﯾﻨﺪ آن اqﺠﺎد ﺷﻮد .درﺳﻬﺎی ورزش و ﻣﻮﺳ ÀZ.ﻓﻌﻼ ﻧ¯ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﻤﻮل ©ﺸﮑ.ﻞ ﺷﻮﺗﺪ .ا¢ﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻮا±
دار*ﺪ_ ،ﻪ ﻣﻌﻠﻢ [ﻼ lﻣmzﻮﻃﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨ.ﺪ.

3ﻌﺪ از ﻣﺪرﺳﻪ
@
ﺣ_ ˆZﻌﺪ از ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻢ ﻣﺮاﻗﺐ و ﻫﻮﺷ.ﺎر _ﺎﺷ.ﺪ_ .ﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﻋﻼﺋﻢ iﻣﺎﺧﻮرد? را ™ﺸﺎن داد_ ،ﺎ ﭘﺰﺷﮏ
@
ﺧﺎﻧﻮاد? ﺧﻮد ﺗﻤﺎس _ﮕ*67ﺪ و _ﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﮔﺰارش دﻫ.ﺪ.
…
ﻟﻄﻔﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨ.ﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن ﻓﻘﻂ _ﺎ ﻫﻤUﻼ lﻫﺎ fsارﺗƒﺎط ﻧﺰدqﮏ دارﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻫﻤﮕﺮو› ﻫﺎی ﺧﻮدﺷﺎن را
 ،Tﻗﻮاﻧ U Y
©ﺸﮑ.ﻞ  Iدﻫﻨﺪ3 .ﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻠ U Y
 Tﺣﻔﻆ ﻓﺎﺻﻠﻪ Pﻤﭽﻨﺎن 3ﺎ>ﺪ رﻋﺎ>ﺖ ﺷﻮﻧﺪ.
: https://www.schleswigﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑ˜ﺸ•Aholstein.de/DE/Landesregierung/III/_startseite/Artikel_2020/06_Juni/200623_fahrplan_sch
uljahr_2020_2021.html

ﭘﻨﺞ ﻗﺪم در *ﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﺎﻟﻢ2
 .۱ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ ا;ﺮ ﺑ=ﻤﺎر >ﺎﺷﺪ و *ﺎ ﻓﻘﻂ ﻋﻼﺋﻢ ﺧﻔ=ﻒ آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا را ﻧ O LN Mﺸﺎن دRﺪ ،اﺟﺎزە زﻓ N W
> Vﻪ
ﻣﺪرﺳﻪ را ﻧﺪارد.
> .۲ﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻗﻮاﻧ N M
 Vرﻋﺎ*ﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،آداب ﻋﻄﺴﻪ ﮐﺮدن و _ﻓﻪ را *ﺎدآوری ﮐﺮدە و
ﺧﺎﻃﺮOﺸﺎن ﮐﻨ=ﺪ ﺣﻔﻆ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازە ﻣﻬﻢ > hﺎﺷﺪ> .ﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل Rﻨkﺎم اﻧﺘﻈﺎر در اnﺴﺘkﺎە
اﺗpoﻮس.
N
 .۳ﺗﺎ زﻣﺎ sﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﻔﺎدە از ﻣﺎﺳﮏ وﺟﻮد دارد> ،ﺎ*ﺪ در اﺗpoﻮس Rﺎی ﻣﺪرﺳﻪ و وﺳﺎ*ﻞ ﺣﻤﻞ و
ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮ hاز ﭘﻮﺷﺶ دRﺎن و ﺑﯿ) wNﻣﺎﺳﮏ( اﺳﺘﻔﺎدە ﺷﻮد.
 .۴ﻓﺮزﻧﺪان ﺧ{oﺶ را |ﺸ}oﻖ ﮐﻨ=ﺪ در ﺻﻮرت داﺷ N W
R Vﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺆال >ﺎ ﻣﻌﻠﻢ ƒﻼ„ ﺧﻮد ﺻﺤ†ﺖ
ﮐﻨﻨﺪ.

 .۵ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻤﺎ ﻣﻮﻇﻒ >ﻪ رﻋﺎ*ﺖ ﻣﻘﺮرات ﺣﻔﻆ ﻓﺎﺻﻠﻪ >ﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻠ N M
 Vﻏ LMاز Rﻤﮕﺮو• Rﺎی
ﺧﻮدﺷﺎن > hﺎﺷﻨﺪ.
أﺳﺎﺳﺎ _ﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ دوﻟﺖ در ﻣﻮرد ﻣƒﺎرزە _ﺎ و*ﺮوس ﮐﻮروﻧﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨ.ﺪ .اﯾﻦ و ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت را  Iﺗﻮاﻧ.ﺪ در وب
ﺳﺎqﺖ دوﻟﺖ اqﺎﻟ ˆZﺑﺮ روی اﯾﻨ6Zﻧﺖ ﭘ.ﺪا ﮐﻨ.ﺪ.

www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/
Erlasse/200715_Landesverordnung_Corona_Lesefassung.html

دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻧﺣوه ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی ﻋﻔوﻧﯽ اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ در ﻣدرﺳﮫ
در طﯽ ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ٢٠٢٠/٢١
در ﻣدارس ﺑﮫ طور ﻣﮑرر ﺗﻌداد زﯾﺎدی از اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ در ﯾﮏ ﻣﺣﯾط ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ھم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،ﮐﮫ اﯾن اﻣر ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﺣت ﺷرﻟﯾطﯽ
ﺷﯾوع ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی ﻣﺳری را آﺳﺎن ﺗرﺳﺎزد .ﻗﺎﻧون ﻣﺣﺎﻓظت از ﺳراﯾت ﺑﯾﻣﺎری ھﺎ اﯾن ھدف را دﻧﺑﺎل ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﮐﮫ از ﺳراﯾت ﺑﯾﻣﺎری
ھﺎی واﮔﯾردار در اﻧﺳﺎن ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧد ،ﻋﻔوﻧت ھﺎ را در ﻣراﺣل اوﻟﯾﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐرده واز ﺷﯾوع ﺑﯾﺷﺗر آﻧﮭﺎ ﺟﻠوﮔﯾری ﻧﻣﺎﯾد .از اﯾن
رو ﻣﻘررات وﯾژه ﻣﺣﺎﻓظت از ﺳراﯾت ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﻣﺳری و رﻋﺎﯾت ﻣﻘررات ﺑﮭداﺷﺗﯽ در ﻣدارس اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷوﻧد .واﻟدﯾن ﺑﺎﯾد
ﺑرای اطﻣﯾﻧﺎن داﺷﺗن از اﺟرای اﯾن ﻗواﻧﯾن ﺗوﺳط ﻓرزﻧداﻧﺷﺎن ﺗﻼش ﮐﻧﻧد .اﯾن اﻣر ﺑﮫ وﯾژه ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻗﺎﻧون ﻣﺣﺎﻓظت از ﺳراﯾت
ﺑﯾﻣﺎری ﻋﻔوﻧﯽ وﯾروس ﮐوروﻧﺎ )٢٠١٩ﮐووﯾد  ،(١٩ﻣﺎده  ۶ﺑﻧد  ١ﺷﻣﺎره اف ﺗﺻوﯾب ﺷده از ﻣﺎه ﻣﺎرس  ٢٠٢٠ﻗﺎﺑل اﺟرا ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد.
اﮔر ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری در ﻓرزﻧدان ﯾﺎ اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده آﻧﮭﺎ وﺟود داﺷﺗﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺑﯾﻣﺎری ﮐووﯾد  ١٩ﺑﺎﺷد )ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل
ﺗب ،ﺳرﻓﮫ ﺧﺷﮏ ،از ﺑﯾن رﻓﺗن ﺣس ﺑوﯾﺎﯾﯽ و ﭼﺷﺎﯾﯽ ،ﮔﻠودرد  /ﺧﺎرش ﮔﻠو ،درد ﻋﺿﻼت و اﻧدام( ،در اﯾن ﺻورت داﻧش آﻣوزان
ﮐﻼ اﺟﺎزه ﺷرﮐت در ﮐﻼﺳﮭﺎی ﺣﺿوری را ﻧدارﻧد .ﻣﺷﺎرﮐت ﻓﻘط در ﺻورﺗﯽ اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت ﮐﮫ ﺑراﺳﺎس ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﭘزﺷﮑﯽ،
ﺣﺿور در ﻣدرﺳﮫ ﺑدون ﺧطر ﺗﺷﺧﯾص داده ﺷده و ﯾﺎ ﺣداﻗل  48ﺳﺎﻋت ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ھﻧﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺷت از ﺳﻔر ،ﺑﺎﯾد ﻗواﻧﯾن ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻗرﻧطﯾﻧﮫ و ﺗﺳت ﮐوروﻧﺎ رﻋﺎﯾت ﺷود .اﯾن اﻣر ﺑﮫ وﯾژه ھﻧﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺷت از ﺳﻔر ﺑﮫ
ﻣﻧﺎطق ﺧطرﻧﺎک )دارای رﯾﺳﮏ ﺑﺎﻻی ﮐوروﻧﺎ( ﺻﺎدق ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .درﺻورت ﺑروز ﮐﻣﺗرﯾن ﻋﻼﻣت ﺑﯾﻣﺎری ،ﺣﺗﯽ اﮔر در ﻣﻧطﻘﮫ
ﺧطر )رﯾﺳﮏ ﺑﺎﻻی ﮐوروﻧﺎ( ﻧﺑوده اﯾد ،ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﭘزﺷﮏ ﻣﺷﺎوره ﮐرده و در ﺻورت ﻟزوم ﺗﺳت ﺷوﯾد.

ﻧﺎم ﻣدرﺳﮫ:
ﻧﺎم وﻧﺎم ﺣﺎﻧوادﮔﯽ داﻧش آﻣوز:
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد:
ﮐﻼس:

ﺑدﯾن وﺳﯾﻠﮫ ﺑﺎ اﻣﺿﺎی ﺧود ﺗﺄﯾﯾد ﻣﯽ ﻛﻧم ﻛﮫ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻓوق را درﯾﺎﻓت ﮐرده و آن را ﺧواﻧده و ﻓﮭﻣﯾده ام.

اﻣﺿﺎی واﻟدﯾن  /ﺳرﭘرﺳت
و ﯾﺎ داﻧش آﻣوز در ﺻورت رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺳن ﻗﺎﻧوﻧﯽ

ﻣﮑﺎن ،ﺗﺎرﯾﺦ

ﺗوﺟﮫ :اﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻓﻘط ﺑﮫ ﺻورت ﻛﺎﻏذی اراﺋﮫ ﺷده و دوﺑﺎره ﺑﮫ ھﻣﯾن طرﯾق ﺟﻣﻊ آوری ﻣﯽ ﺷود .اﻧﺗﻘﺎل از طرﯾق اﯾﻣﯾل ﺑﮫ
دﻻﯾل ﻣﺣﺎﻓظت از داده ھﺎ ﻣﺟﺎز ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﮐﮫ ﺑﺎ اﻣﺿﺎی ﺷﻣﺎ ﻧﺎﯾﯾد ﺷده اﺳت ،ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ در ﻣدرﺳﮫ
ﻧﮕﮭداری ﺷده و ﺳﭘس از ﺑﯾن ﻣﯽ رود و ﺑﺧﺷﯽ از ﭘروﻧده داﻧش آﻣوز ﻧﻣﯽ ﺷود.

