
Dragi părinți și tutori legali, 
 
Ați urmărit la știri deciziile cancelarului și ale șefilor de guvern de a prelungi blocarea până pe 14 
februarie. Cancelarul a scris despre activitatea școlară: 
 
„Funcționarea facilităților de îngrijire a copiilor și a școlilor este extrem de importantă pentru 
educația copiilor și pentru corelația familie- muncă a părinților. Școlile închise și instituțiile de 
îngrijire a copiilor, frecventarea obligatorie suspendată sau predarea la distanță în școli pe o 
perioadă mai lungă de timp, nu se vor lăsa fără consecințe negative pentru biografiile educaționale 
și pentru  integrarea socială a copiilor și tinerilor. Cu toate acestea, există indicații care trebuie 

luate în serios, cum ar fi mutația B.1.1.7 a virusului SARS-CoV2  ce se răspândește și mai 

puternic în rândul copiilor și adolescenților decât  virusul cunoscut până în prezent . Prin 
urmare, este necesară o prelungire a rezoluției de la 13 decembrie 2020 până la 14 februarie, 
precum și o implementare mai restrictivă. Din aceste considerente școlile vor rămâne închise sau 
frecvența obligatorie va fi suspendată ”. (Hotărârea cancelarului federal și a șefilor de guvern din 
statele federale la 19 ianuarie 2021). 
 
 
Statul Bremen a decis să suspende frecventarea școlii și să fie organizate lecțiile în grupuri mici în 
școală, într-o măsură limitată. Acest lucru este implementat și în Bremerhaven. Ne asigurăm că sunt 
respectate toate măsurile de protecție împotriva infecției. Prin urmare, este important pentru noi să 
menținem o frecvența scăzută. 
 
De la 03.02. - 14.02. se aplică: 

 
 
Veți fi informat de către direcția școlii pe care o frecventează copilul dvs. în ce zile vor fi organizate 
lecțiile sau ore adăugătoare pentru copilul dumneavoastră. Profesorul  copilului, îl cunoaște și știe 
ce fel de nevoi de învățare are copilul. El va face o recomandare cu privire la ofertele la care ar 
trebui să ia parte copilul dumneavoastră. Rămâne decizia dvs. dacă vă trimiteți copilul la școală în 
aceste zile sau dacă ar trebui să învețe acasă. 
 
  
În zilele în care nu vor fi planificate lecțiile cu  predare în incinta școlii, copilul dvs. va  învața  de 
acasă și va primi materiale de la profesorul clasei sale. 
 
Se va oferi asistență copiilor a căror părinți din anumite considerente nu își pot îngriji copilul. Vă 
rugăm să profitați de această asistență de urgență numai dacă altfel nu aveți altă opțiune. Cu cât mai 
puțini copii vor fi în îngrijiri de urgență, cu atât este mai ușor să îi protejăm pe copii și pe angajați. 
 
Este necesară înregistrarea prealabilă pentru participarea la lecții  și pentru asistența de urgență. Îți 
poți înregistra sau anula înregistrarea copilului pentru cursuri sau asistență de urgență pentru 
întreaga perioadă. 
 
Școala rămîne obligatorie. Dacă decideți să nu luați parte la lecțiile față în față, învățarea la distanță 
este obligatorie. Copilul dvs. va primi materiale și sarcini de învățare. Sarcinile trebuie îndeplinite. 
Vă rugăm să vă asigurați că puteți fi contactat prin telefon. Dacă nu puteți fi contactat telefonic, 
contactați școala pentru a afla despre oportunitățile de predare. Sunteți obligat să oferiți informațiile 
necesare școlii. 
 
 



Vă rugăm să rețineți: lecțiile cu prezență obligatorie pot fi oferite numai dacă există suficient 
personal în școală. Dacă personalul este absent, predarea față în față trebuie limitată. Învățarea la 
distanță insă rămîne o alternativă. 
 
În cele de mai sus, am dorit să vă oferim o perspectivă. Sperăm că aceste măsuri de restricții de 
contact vor menține numărul infecțiilor scăzut. Apoi, va fi posibil ca copilul dumneavoastră să poată 
merge la școală mai des după 14 februarie. Cu toții așteptăm cu nerăbdare. 
 
Până atunci, vă mulțumesc pentru sprijin! 
 
 
 
 
 


