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Informații despre dispozițiile Legii privind protecție împotriva infecțiilor referitoare la
desfășurarea activității școlare
Dragi părinți și tutori,
astăzi, 23 aprilie 2021, a intrat în vigoare Legea privind protecția împotriva infecțiilor
(Infektionsschutzgesetz) modificată, care cuprinde așa numita ”frână de urgență pentru
Corona”. Ea conține reguli esențiale și pentru desfășurarea activității școlare din landul
Saarland, care se aplică de la o incidență de 7 zile de peste 100. Suplimentar guvernul
landului a hotărât, ca regulă generală, să continue învățământul alternativ la școli până în
data de 8 mai. În acest buletin informativ vă informăm cu privire la cele mai importante
modificări:


Extinderea obligativității de testare pentru elevele/elevii școlilor primare și
speciale (Förderschulen)
O dată cu intrarea în vigoare a Legii privind protecția împotriva infecțiilor se aplică
obligativitatea, la nivel național, a testării la școlile generale și profesionale și prin asta
și pentru elevele/elevii școlilor primare și speciale, cu efect imediat (punerea în aplicare
a metodelor de testare pentru eleve/elevi rămâne în continuare neschimbată:
doctori/doctorițe, farmaciști/farmaciste și personal de specialitate recoltează sub
supraveghere medicală un exsudat). Elevele/elevii care nu vor lua parte la testări vor rămâne
să învețe de acasă.


Ce se întâmplă de la o incidență de peste 100?

În cazul în care incidența de 7 zile depășește pragul de 100 în județul (Landkreis), respectiv
în asociația dv. regională (Regionalverband), cursurile cu prezență au voie să se
desfășoare la școlile generale și profesionale, începând cu a 3-a zi, doar sub forma
învățământului alternativ. Având în vedere că învățământul alternativ este utilizat în
prezent la nivelul landului, nu se modifică nimic în privința ofertelor la fața locului.
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Începând cu o incidență de 7 zile de peste 100 se aplică în mijloacele de transport public
local, respectiv de transport al elevelor/elevilor, pentru toți călătorii, obligativitatea
purtării unei măști de protecție (FFP2 sau comparabilă). Pentru transportul elevilor acest
lucru este valabil începând cu luni. Măștile necesare vor fi procurate în mărimi adecvate
copiilor și puse la dispoziție școlilor în cel mai scurt timp posibil.


Ce se întâmplă de la o incidență de peste 165?

În cazul în care incidența de 7 zile depășește pragul de 165 în județul, respectiv în asociația
dv. regională, în 3 zile consecutive, sunt interzise cursurile cu prezență, începând cu a 3-a
zi, la școlile generale și profesionale. Elevelor/elevilor li se va preda sub forma
învățământului la distanță. În această privință vor urma informații suplimentare.
Excepții se aplică în cazul școlilor pentru copii cu nevoi speciale și a claselor
terminale:
-

-

-

În cazul școlilor speciale individuale vor fi stabilite modelele de școlarizare specifice
amplasamentului.
Clasele a 9-a și a 10-a de la școlile comunitare, precum și clasele de școală, respectiv
grupele de studiu comparabile de la școlile speciale rămân în principiu în continuare în
învățământ alternativ.
La școlile profesionale clasele terminale ale colegiilor profesionale (Fachoberschulen),
ale școlilor de specialitate (Fachschulen), ale școlilor de specialitate de meserii
(Berufsfachschulen), ale colegiilor profesionale superioare (höhere Berufsfachschulen),
ale școlilor de meserii (Berufschulen) și ale pregătirii pentru formarea profesională
(Ausbildungsvorbereitung) școlarizarea va avea loc în continuare sub forma
învățământului alternativ.
Pentru elevii care vor susține examenul de bacalaureat în anul 2022 cursurile cu
prezență se vor desfășura sub forma învățământului alternativ, cu respectarea măsurilor
de protecție împotriva infecțiilor, în conformitate cu Planul model de igienă actual.
Cursurile alternative pot să se desfășoare în cazul lor, în același timp, în două grupe de
eleve/elevi din anul de studiu, în încăperi separate. Același lucru este valabil și pentru
clasele terminale corespunzătoare de la școlile profesionale.

În cazul în care incidența de 7 zile depășește conform Institutului Robert Koch pragul de 165
în județul, respectiv în asociația dv. regională, în 3 zile consecutive, părinților și tutorilor li se
solicită din nou să-și îngrijească copiii acasă. În școli va fi introdusă o supraveghere doar
pentru cazuri de urgență. Modelul existent în prezent va fi aplicat și în continuare (oferta
pedagogică înainte de masă; supraveghere după-masa). Și elevele/elevii care nu pot fi
supravegheați acasă sau nu au disponibil un loc unde să-și facă temele acasă pot fi, în
continuare, supravegheați la școală.
Și la grădinițe va fi organizată o supraveghere doar pentru cazuri de urgență. Ea poate fi
utilizată similar cu oferta pedagogică. Landul va prelua contribuțiile părinților pentru
oferta facultativă privind școala cu program prelungit (FGTS).
Toate examenele de absolvire vor avea loc conform planificării, cu respectarea regulilor
stricte de igienă.
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Cu stimă,
Prin delegare

Karin Elsner
Șefa adjunctă a Departamentului C
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