
Redeschiderea şcolilor la 1 septembrie 
 

Stimate părinte, 

 

Noul an școlar va începe marți 1 septembrie. Toate școlile din Flandra încep cursurile în faza de „risc 

scăzut” sau faza galbenă. Potrivit deciziei ministrului învăţământului toți elevii vor putea merge la 

școală.   

 

Cum vom asigura desfăşurarea cursurilor în condiţii de siguranţă? 

 

 Învăţătorii din şcolile primare vor păstra o distanţă de 1,5 m faţă de elevi.   

Acest lucru nu este necesar în cazul preşcolarilor. 

 

 

Nu se poate asigura distanţa de 1,5 m? În acest caz învăţătorii vor purta masca de 

protecţie.  

 

 

 Toată lumea își va spăla des mâinile. 

Când? 

• la intrarea în școală. 

• la intrarea în clasă (după pauze). 

• după folosirea toaletei. 

• înainte de masă. 

• după tuse, suflarea nasului sau strănut. 

• înainte de a pleca de la școală. 

  

 

Vom curăţa des sălile de clasă, coridoarele şi toaletele. 

 

 

 Vom aerisi des sălile de clasă. 

 

 

Ce trebuie să faceţi dvs. ca părinte?  

 

  

 Păstraţi distanţa de 1,5 m faţă de ceilalţi părinţi, copii, cadre didactice şi personalul 

din şcoală.  

 

 

Purtaţi întodeauna masca de protecţie. 

 

 



Are copilul dvs. simptome de boală?  

 

 

 

 

• Țineți-vă copilul acasă și contactați medicul de familie 

 

Este cineva din familia dvs. infectat cu coronavirus?   

• Contactaţi imediat şcoala la nr. 03 226 37 79 of 0497 50 27 60 

• Copilul dvs. va sta acasă în carantină timp de cel puțin 14 zile.  

• Contactaţi medicul de familie. 

• Copilul dvs. este elev în şcoala primară? Copilul trebuie testat pentru depistarea 

coronavirusului.  

 

Mai aveţi întrebări?  

• Contactaţi şcoala la nr.  03 226 37 79 of 0497 50 27 60 

• Pentru mai multe informaţii de la Onderwijs Vlaanderen (Învăţământul în Flandra) accesaţi: 

www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders 

• Pentru mai multe informaţii despre coronavirus accesaţi: www.info-coronavirus.be   

 

 

Continuăm să evaluăm situația. Crește riscul de infecție? În acest caz vom trece la o fază de risc mai 

ridicat (portocalie sau roșie) urmând să fie luate măsuri suplimentare. 

 

Sperăm că va fi un an şcolar plăcut, educativ și în condiții de siguranță. 

 

Mulțumesc anticipat pentru cooperare! 

 

Cele mai bune gânduri,  

 

http://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders

