Ministerul Educației și Culturii

Informații pentru părinți
Coronavirus (SARS-CoV2, COVID-19)
Subiect: Închiderea școlilor de luni, 16.03.2020
Hotărârea Consiliului de Miniștri al landului Saarland de astăzi

Stimate doamnelor și domnilor,
așa cum ați putut afla deja din mass-media, toate școlile din Saarland, inclusiv
after school-urile, vor fi începând de lunea viitoare închise. Acest lucru este
valabil și pentru creșe și grădinițe. Stagiile de practică în întreprinderi, alte
practici școlare, precum și alte activități școlare nu vor avea nici ele loc. Tinerii
care urmează cursuri de formare profesională la școlile de meserii din Saarland
trebuie să-și îndeplinească obligațiile din cadrul întreprinderilor.
Îmi cer scuze pentru inconveniențele cauzate de faptul că vă punem la dispoziție
aceste informații doar acum, dar aceste măsuri au fost luate de către Consiliul de
Miniștri de abia astăzi dimineață, la ora 8:00. Nici personalul nu a putut fi
informat anterior, deoarece aceasta a fost o hotărâre adoptată de ultimă oră.
Principala preocupare a fost grija pentru sănătatea noastră a tuturor.
Întreruperea lanțurilor de transmitere ale bolii infecțioase în domeniile în care se
întâlnesc multe persoane unele cu altele, a fost clasificată ca absolut necesară.
Este vorba despre o măsură preventivă, care nu se bazează pe faptul că membrii
comunității școlare, de la multe școli, au avut deja rezultate pozitive ale testului.
Prin acest înscris primiți doar informații de bază, alte informații detaliate vor
urma. Având în vedere timpul de pregătire redus și al personalului Ministerului
Educației și Culturii, nu pot fi puse la dispoziție linii directoare de acțiune
cuprinzătoare. Vă rog să aveți înțelegere și pentru acest lucru. Puteți fi însă
siguri, că veți primi un răspuns, treptat, la toate întrebările referitoare la școală.
Pentru început vă rugăm să dați astăzi elevilor și elevelor dv. toate cărțile școlare
și alte materiale care, după caz, sunt păstrate la școală, să le ia cu ei acasă. Vă
rugăm să dați elevilor și elevelor dv. să ia cu ei în ghiozdan o copie a acestui
înscris.
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Consecința închiderii școlilor este că, de luni, nu vor mai avea loc cursuri și
supravegherea copiilor în clădirea școlii.
Deoarece scopul măsurii este să se prevină lanțurile de transmitere ale bolii
infecțioase, nu se mai poate oferi supravegherea copiilor la scară largă.
Personalul didactic al școlii este obligat să rămână, în întregime, la dispoziția școlii.
Atribuțiile de serviciu necesare trebuie îndeplinite.
Personalul didactic este rugat să realizeze, după posibilități, oferte de studiu
pentru elevii și elevele lor, care sunt posibile fără contact personal. În acest sens
se vor primi informații suplimentare de la Ministerul Educației și Culturii.
Prezența permanentă a personalului didactic în clădirea școlii nu este necesară. Un
membru al conducerii școlii trebuie însă să fie prezent și contactabil, în timpul
programului normal de lucru, în clădirea școlii.
Pentru lunea care urmează, vă rugăm să convocați o întrunire de serviciu pentru a
informa toate persoanele implicate despre principiile formulate în acest înscris,
pentru a găsi soluții și a pregăti punerea lor în aplicare. Alte întruniri necesare ale
personalului didactic, mai ales pentru stabilirea notelor, pot și trebuie să aibă loc în
clădirea școlii. Participanții și participantele la aceste întruniri trebuie - în spiritul
acestei măsuri - să se limiteze la numărul strict necesar pentru acest scop.
Acest lucru nu este valabil pentru școlile pentru care s-au stabilit măsuri de
carantină la inițiativa Direcției de sănătate publică.
Ministerul Educației și Culturii vă roagă să pregătiți în continuare, în maniera
obișnuită, examenele de încheiere a studiilor. Și datele stabilite ale examenelor din
agendă rămân în principiu neschimbate. Dispoziții detaliate privind modalitatea de
desfășurare a unor probe de examen, în special a celor prevăzute a se desfășura
înainte de vacanța de Paște, vor fi comunicate ulterior.
Sunt conștient că dumneavoastră ca director sau directoare vă confruntați cu o
situație, care vă pune în fața unor provocări deosebite. Având în vedere
preocuparea noastră comună, de a nu lăsa elevii și elevele să se descurce singuri
în această situație problematică, eforturile noastre comune ar trebui să se merite.
În cazul unor întrebări urgente, vă rugăm să vă adresați inspectoratului dv. școlar.
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