INFORMACJA DLA
RODZICÓW

Drodzy rodzice i opiekunowie dzieci w wieku szkolnym,

w naszym piśmie z dnia 22 października 2020 informowaliśmy Państwa
o procedurach związanych z koronawirusem w szkołach w Offenbach. Od tego czasu
liczba infekcji w Offenbach i w całych Niemczech wzrosła w sposób drastyczny.
Dlatego Miejski Wydział Zdrowia ponownie ograniczył zajęcia szkolne, które odbywały
się w szkołach od zakończenia wakacji letnich. Ponadto w szkołach nie ma już
miejsca śledzenie kontaktów w dotychczasowym zakresie.

Wprowadzenie zwykłego trybu w ograniczonym zakresie:
W dniu 27 października Miejski Wydział Zdrowia uruchomił 2 poziom scenariuszy
planowania zajęć w roku szkolnym 2020/21 (Plan higieny 6.0 Ministerstwa Kultury
Hesji). Zajęcia szkolne do odwołania odbywają się wyłącznie w stałych grupach. Ze
względów organizacyjnych nie dotyczy to nauczania religii i etyki, drugiego i trzeciego
języka obcego oraz zajęć z przedmiotu obowiązkowego do wyboru. Ponadto lekcje
w trybie mieszanym odbywają się jeszcze jedynie w ramach przygotowania do
egzaminów końcowych z przedmiotów: język niemiecki, matematyka i język angielski
w klasach 9 i 10. Lekcje języka ojczystego i zajęcia wyrównawcze są zawieszone,
jeśli wspólnie nauczani są uczniowie z kilku szkół i/lub klas.
W międzyczasie został także wprowadzony obowiązek noszenia maseczek podczas
lekcji i podczas całodziennej opieki w szkołach podstawowych (począwszy od
szóstego roku życia). Dotyczy to także kadry nauczycielskiej i wszystkich opiekunów.
Zajęcia sportowe mogą odbywać się jedynie na zewnątrz przy unikaniu kontaktu,
zajęcia pływackie mogą być kontynuowane. Nadal można suszyć włosy suszarką na
najwyższym poziomie temperatury. Zwykły tryb pracy w ograniczonym zakresie
wprowadzony jest jak na razie do czasu rozpoczęcia ferii bożonarodzeniowych.
Wprowadzenie modelu mieszanego:
Ze względu na utrzymującą się wysoką liczbę zakażeń Miejski Wydział Zdrowia w
dniu 16 listopada ogłosi trzeci poziom organizacji zajęć Planu higieny 6.0 dla szkół
średnich drugiego stopnia i szkół zawodowych w Offenbach. W tych klasach nauka
będzie odbywać się w trybie zmianowym − w formie stacjonarnej i zdalnej. Zajęcia
w formie zdalnej oznaczają zwykle naukę w domu (na przykład za pośrednictwem
mediów internetowych lub materiału lekcyjnego do wykonania w domu). W ten
sposób można tworzyć mniejsze grupy lekcyjne i zwiększać odstęp w klasie. Szkoły
mogą zawiesić dodatkowe oferty nauczania (np. kółka zainteresowań) i organizować
przerwy o różnych godzinach.
Obowiązek zasłaniania ust i nosa:
Wszystkie uczennice i wszyscy uczniowie oraz kadra nauczycielska i opiekunowie
w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w szkołach zawodowych
muszą nosić maseczkę:
podczas lekcji
we wszystkich innych miejscach w budynku szkolnym
podczas popołudniowych zajęć opiekuńczych
Przerwy na posiłki w klasach są dozwolone tylko wtedy, gdy po dokładnym
wywietrzeniu pomieszczenia zachowany zostanie minimalny dystans 1,5 metra.
Obowiązek zasłaniania ust i nosa istnieje od szóstego roku życia. Jeśli
w indywidualnych przypadkach uczennice i uczniowie nie mogą nosić żadnej osłony
ust i nosa, szkoły muszą opracować indywidualne rozwiązania nauczania
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z zachowaniem dystansu i osłon lub w innych pomieszczeniach. Jeśli nie jest to
możliwe, uczniowie ci także mogą przejść na naukę zdalną.
Proszę pamiętać, że plastikowe przyłbice nie są już uznawane przez kraj związkowy
Hesja jako zamiennik dla osłony ust i nosa!
Szkoły otrzymały instrukcję, by wprowadzić „przerwy bez maseczek” na zewnątrz.
Przerwy te mają w pierwszej kolejności otrzymać młodsze uczennice i młodsi
uczniowie. Ważne jest, aby pomiędzy uczniami został zachowany dystans minimum
dwóch metrów.
Z wymogu noszenia maseczek wyłączone są klasy liczące mniej niż 10 uczniów,
w których uczniowie nie mogą nosić maseczek ze względu na niepełnosprawność.
W takich przypadkach – i tylko jako absolutny wyjątek – nauczyciele mogą
tymczasowo zamiast maseczki na usta i nos używać przyłbic, aby komunikować się
z uczniami, których dotyczy ta sytuacja.
Wiemy, że wymóg noszenia maseczki podczas lekcji jest tematem wzbudzającym
emocje i jest negowany przez niektórych rodziców. Ale proszę pamiętać: maseczka to
najskuteczniejsza ochrona przed wzajemnym zakażaniem się koronawirusem.
Przyczyny wprowadzenia obowiązku noszenia maseczki
Obecna bardzo wysoka liczba zakażeń oznacza, że Wydział Zdrowia nie może już
w wielu przypadkach zagwarantować tak ważnego śledzenia kontaktów. Dlatego
łańcuchy zakażeń muszą teraz zostać przerwane, zwłaszcza w przypadku osób
szczególnie zagrożonych.
Zgodnie z obecnym stanem nauki uważa się, że dla dzieci zagrożenie jest niskie,
ponieważ zwykle nie występują u nich żadne objawy lub występują u nich tylko
łagodne objawy.
Dzieci rzadko zarażają się nawzajem. Te naukowe ustalenia potwierdza praktyczne
doświadczenie Wydziału Zdrowia w szkołach w Offenbach.
Dzięki obowiązkowi noszenia maseczki dzieci chronią siebie nawzajem. Maseczka
pomaga w zmniejszeniu obciążenia pracą w szkołach dla Wydziału Zdrowa,
ponieważ dzieci nie muszą już niepotrzebnie udawać się na kwarantannę.

Procedury związane z infekcjami w szkołach:
Do tej pory miasto chciało, aby od najmłodszych uczniów nie wymagano częstego
noszenia maseczek – również dlatego, że noszenie maseczki przez wiele godzin
może być stresujące dla niektórych dzieci. Jeśli uczeń miał bliski kontakt z osobą
zarażoną, ponieważ w jego rodzinie wystąpiła infekcja, wówczas zapobiegawczo
wielu innych uczniów lub nauczycieli, często nawet cała klasa, była odsyłana do
domu, mimo że nie mieli bezpośredniego i bliskiego kontaktu z zakażonym członkiem
rodziny dziecka. Dzieci były wtedy często poddawane testom, chociaż ryzyko
zakażenia wśród dzieci uważa się za bardzo niskie: w Offenbach jak dotąd
odnotowano tylko kilka pojedynczych przypadków infekcji w szkołach.
Śledzenie kontaktów w szkołach powodowało, że Miejski Wydział Zdrowia poświęcał
na to olbrzymią ilość czasu. Występowały również zatory w zakresie zdolności
wykonywania testów. Jeśli tygodniowo pojawia się więcej niż 200 nowych zakażeń,
nie można już zagwarantować testów we wszystkich przypadkach. Miasto delegowało
wielu dodatkowych pracowników do Wydziału Zdrowia i stworzyło nowe miejsca
pracy. W związku z rosnącą liczbą przypadków, także w przychodniach, pracownicy
muszą teraz skoncentrować się na identyfikacji łańcuchów zakażeń u osób starszych
i osób z grup ryzyka, które są znacznie bardziej zagrożone. Testy muszą być teraz
dostępne w pierwszym rzędzie dla tych właśnie osób. Aby chronić życie ludzkie,
priorytetem jest ochrona grup ryzyka, do których uczniowie zwykle nie należą.

Urząd miasta Offenbach nad Menem | Wydział IV |
Berliner Straße 100 | 63065 nad Menem

13.11.2020
Strona 2 z 4

Nowa procedura oraz obowiązek noszenia maseczki mają także zalety dla
Państwa dzieci: Jeśli wszystkie uczennice i wszyscy uczniowie noszą maseczki na
lekcjach, chronią nawzajem siebie oraz nauczycieli. Dzięki obowiązkowi noszenia
maseczki dzieci nie muszą być zapobiegawczo wysyłane na kwarantannę. Mogą
dalej brać udział w lekcjach – co jest ważne dla ścieżki edukacyjnej Państwa dziecka
oraz dla wszystkich pracujących rodziców. Kolejną zaletę ma rodzeństwo tych dzieci,
w których klasach pojawił się przypadek koronawirusa. Zgodnie z przepisami kraju
związkowego Hesja dzieci te miały dotychczas zakaz uczęszczania do szkoły. Ten
zakaz już nie obowiązuje – rodzeństwo tych dzieci nie musi już pozostawać w domu.
Dla procedury związanej z zakażeniami w szkołach oznacza to: jeśli zakażony uczeń
spotyka innych uczniów i wszyscy noszą maseczki, wówczas nie ma miejsca bliski
kontakt i nikt nie staje się osobą, która miała kontakt kategorii 1 (KP1), ponieważ
wszyscy nosili maseczkę. Wówczas zgodnie z naukowymi kryteriami Instytutu
Roberta Kocha uczniowie są jedynie osobami, które miały kontakt kategorii 2 (KP2).
Osoby KP2 nie muszą udawać się na kwarantannę – uczennice i uczniowie mogą
dalej uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych.
Co trzeba wiedzieć: w takich przypadkach Wydział Zdrowia nie będzie już zlecać testów! Również
szkoły nie będą ich żądać. Dopiero w sytuacji wystąpienia typowych objawów koronawirusa
należy zgłosić się z dzieckiem telefonicznie do lekarza rodzinnego lub do pediatry i pozostać
w domu.
Co się nie zmieniło: każdy kto jest zakażony lub jest osobą, która miała bliski kontakt z osobą
zarażoną (KP1), ponieważ na przykład ojciec albo matka otrzymali pozytywny wynik, ciągle musi
natychmiast udać się na 14 dni na kwarantannę i powinien wykonać test, jeśli jeszcze został
przebadany.

Informacje dotyczące kwarantanny i wyników testu:
Jeśli miejski Wydział Zdrowia otrzyma z laboratorium pozytywny wynik testu,
wówczas skontaktuje się z osobą z pozytywnym wynikiem, a osoba ta zostanie objęta
kwarantanną na okres 14 dni. Zwykle najpierw następuje kontakt telefoniczny, tak by
dana osoba została szybko poinformowana i sama mogła poinformować osoby,
z którymi miała kontakt. Kontakt odbywa się na podstawie danych znajdujących się
w karcie zdrowia oraz zapisanego numeru telefonu i adresu e-mail. Zwykle
wiadomość dociera w ciągu dwóch dni. Jeśli dane kontaktowe są niekompletne,
należy najpierw ustalić prawidłowe dane. Osoba oczekująca na odpowiedź e-mailem,
koniecznie powinna sprawdzić swój własny folder spamu, aby upewnić się, że
odpowiedź z Wydziału Zdrowia nie trafiła właśnie tam. Następnie pocztą wysyłane
jest tzw. skierowanie do izolacji. Wszystkie osoby bliskiego kontaktu (KP1) muszą
pozostawać na kwarantannie dokładnie tak samo długo, jak osoba z pozytywnym
wynikiem testu. Kwarantanna ma teraz zawsze również zastosowanie do wszystkich
innych bliskich osoby z wynikiem pozytywnym, które mieszkają w tym samym
gospodarstwie domowym (współlokatorów, członków rodziny).
W przypadku pozytywnego wyniku testu dziecka lub jego matki lub ojca ustala się
dalsze kontakty dziecka w szkole i w sferze prywatnej. W zależności od sytuacji
i oceny ryzyka, Wydział Zdrowia decyduje indywidualnie, kto musi udać się na
kwarantannę. Jednak dzieci nie mogą już być poddawane testom, ponieważ
możliwości wykonywania testów nie są już wystarczające, a dostępne testy są
niezbędne dla osób z grup ryzyka, które są szczególnie zagrożone.
•
Jeśli dziecko uczęszczające do szkoły otrzymało własny pozytywny wynik
testu, dziecko musi udać się na kwarantannę na okres 14 dni. Początek kwarantanny
wyznacza dzień odbioru wyniku testu. Pozostałe dzieci w klasie nie muszą być
poddawane kwarantannie ani testowi, dopóki nie wykazują objawów.
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•
Jeśli dziecko jest tylko osobą, która miała kontakt z pozytywnym przypadkiem
w swojej własnej rodzinie, dziecko pozostaje w domu. Pozostałe dzieci w klasie nadal
uczęszczają na lekcje.
Państwa dziecko zostało poddane testowi?







Jeśli wynik testu będzie pozytywny, Miejski Wydział Zdrowia zadzwoni
i przekaże taką informację. Dziecko i wszystkie inne osoby pozostające w tym
gospodarstwie domowym muszą następnie pozostać w domu na
kwarantannie przez okres 14 dni. Jeśli dziecko przebywało już na
kwarantannie, okres kwarantanny zostanie przedłużony.
Jeśli nie ma telefonu w ciągu 2-4 dni po teście, wynik jest zwykle negatywny!
Ale ważne jest: Osoby, które miały kontakt z osobą z pozytywnym
wynikiem testu, a których własny wynik testu wypadł negatywnie, muszą
mimo to pozostać na kwarantannie przez 14 dni, ponieważ objawy choroby
mogą wystąpić jeszcze przez kilka dni po wykonanym teście.
Jeśli u dziecka pojawią się objawy po negatywnym wyniku testu, proszę
skontaktować się z Wydziałem Zdrowia e-mailem
(hit.gesundheitsamt@offenbach.de) i ewentualnie z własnym lekarzem
rodzinnym lub pediatrą.

Państwa dziecko jest osobą, która miała kontakt z osobą zakażoną?



Dziecko musi pozostać w domu przez okres 14 dni. Jeśli w tym czasie nie
pojawią się żadne objawy, kwarantanna skończy się po upływie 14 dni.
Wówczas dziecko może wrócić do przedszkola lub szkoły.
Jeśli podczas kwarantanny u dziecka pojawią się typowe objawy, proszę
zgłosić się do Wydziału Zdrowia (hit.gesundheitsamt@offenbach.de)
i skontaktować się z własnym lekarzem rodzinnym lub pediatrą celem
leczenia.

Poza wymienionymi przypadkami, proszę o powstrzymanie się z telefonami
i wysyłaniem e-maili do Wydziału Zdrowia. Wydział otrzymuje tak wiele zapytań,
że nie jest w stanie na wszystkie odpowiedzieć. Wydział Zdrowia musi skoncentrować
się na pozytywnych przypadkach i łańcuchach zakażeń. Ze względu na ochronę
danych (dane zdrowotne podlegają szczególnej ochronie) pod numerem telefonu dla
rodziców (069 840004-567) nie są udzielane informacje o wynikach testów. Wydział
Zdrowia nie dysponuje tymi wynikami. Jednak pod numerem telefonu dla rodziców
można uzyskać ogólne informacje, na przykład kiedy i jak przeprowadzane są testy,
jak przebiega kwarantanna oraz inne podstawowe informacje. Wszystkie te
informacje są dostępne również w formie online: www.offenbach.de/corona-eltern.
Na koniec pragnę skierować prośbę o wyrozumiałość dla wielu ograniczeń
i trudności, które dotykają nas wszystkich w czasie pandemii koronawirusa i życzę
Państwu wiele zdrowia! Proszę o zachowanie dystansu do innych ludzi i znaczne
ograniczenie kontaktów społecznych, abyśmy mogli w miarę dobrze przetrwać
następne tygodnie i miesiące.
Z poważaniem

Paul-Gerhard Weiß
Kierownik Wydziału ds. szkolnych
Offenbach nad Menem, 12 listopada 2020
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