Отново на училище от 1 септември
Уважаеми родители,
Във вторник, 1 септември, започва новата учебна година. Всички училища във Фландрия
започват на ниво ‘нисък риск’ или фаза жълто. Всички ученици могат да тръгнат на училище.
Това реши министърът на образованието.

Как осигуряваме безопасността в училище?
Госпожата или господинът стоят на разстояние 1,5 м от учениците в началното
училище.
При децата от детската градина това не е нужно.
Не е ли възможна дистанция от 1,5 м? Госпожата или господинът носят
предпазна маска.

Всички мият често ръцете си.
Кога?
• При влизане в училище.
• При влизане в клас (след междучасието).
• След ходене до тоалетна.
• Преди хранене.
• След кашляне, издухване на носа или кихане.
• Преди излизане от училище.

Почистваме често класните стаи, коридора и тоалетните.

Проветряваме често всички класни стаи.

Какво да правите Вие като родител?
Спазвайте дистанция от 1,5 м от останалите родители, от децата, учителите или
училищния персонал.

Носете винаги предпазна маска.

Детето Ви има болестни симптоми?

•

Оставете детето си вкъщи и се обадете на личния си лекар.

Заразен ли е някой от семейството Ви с коронавирус?
•
•
•
•

Свържете се веднага с училището на 03 226 37 79 of 0497 50 27 60
Детето Ви ще остане най-малко 14 дни вкъщи под карантина.
Обадете се на личния си лекар.
Детето Ви е в началното училище? Трябва да му бъде направен тест за коронавирус.

Имате ли още въпроси?
•
•
•

Свържете се с училището на 03 226 37 79 of 0497 50 27 60
Повече информация от Образование във Фландрия:
www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders
Повече информация за коронавируса: www.info-coronavirus.be

Ние продължаваме да следим ситуацията. Ако рискът от инфекция стане по-голям, ще минем в
по-горна рискова фаза (оранжева или червена). Ще бъдат въведени допълнителни правила.
Надяваме се учебната година да бъде приятна, ползотворна и безопасна!
Благодарим Ви предварително за помощта!
С уважение,

