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Drodzy rodzice,  

 

z dniem 01.09.2020 r. ministerstwo edukacji zniosło obowiązek stosowania masek. Istnieje jednak 
również możliwość, że szkoły mogą uzgodnić ze społecznością szkolną, że będą nadal nosić MNB w klasie 
na zasadzie dobrowolności. Ponieważ potrzebujemy trochę czasu na proces koordynacji z komitetami 
naszej szkolnej społeczności, proszę o zrozumienie, że w każdym razie chcielibyśmy utrzymać noszenie 
masek do tego czasu, ponieważ w naszych klasach w żadnym wypadku nie można utrzymać minimalnej 
odległości 1,50 m z maksymalnie 32 dziećmi w klasie.  

Urząd zdrowia w Düren zaleca, aby obowiązek noszenia masek był nadal przestrzegany: 

Wyciąg ze strony internetowej: 

Wydział zdrowia powiatu Düren zaleca, aby wszystkie szkoły średnie w powiecie zachowały w klasie 
aktualną obowiązkową maskę. Doradztwo to dotyczy czterech wyższych szkół zawodowych w Düren i 
Jülich, dla których powiat jest władzą szkolną, ale także nowoczesnych szkół średnich, gimnazjów i szkół 
ogólnokształcących oraz gimnazjów, które z reguły podlegają władzy publicznej, a tym samym władzy 
właściwej dla danej gminy. "Z epidemiologicznego punktu widzenia, nie ma powodu, aby zrezygnować z 
masek", mówi dr Norbert Schnitzler, kierownik powiatowego urzędu zdrowia.  

Maski ustne i nosowe są ważnym elementem w przestrzeni publicznej w celu zmniejszenia presji 
infekcyjnej, a tym samym szybkości rozprzestrzeniania się Covid-19 w populacji, zwłaszcza że wysoki 
odsetek zakażeń występuje niezauważalnie jeszcze przed pojawieniem się pierwszych objawów choroby, 
informuje powiatowy urząd zdrowia. Codzienne maski mogą być również postrzegane jako istotny i 
skuteczny czynnik w szkołach, który oprócz regularnej wentylacji zapobiega przenoszeniu wirusa 
koronawirusowego drogą powietrzną.  

Jeśli maski nie są już noszone w klasie, szanse na zakażenie są potencjalnie zwiększone. 
Prawdopodobieństwo konieczności wysłania całej klasy na 14-dniową kwarantannę w przypadku 
wystąpienia przypadku pozytywnego jest również wyższe, według działu zdrowia. Do tej pory zdarzało 
się, że do kwarantanny mogli być wysyłani tylko ci studenci, którzy znajdowali się w bliskiej odległości od 
studenta zarażonego wirusem.  

Urząd Zdrowia w Heinsbergu doradza również swoim szkołom, aby nosiły maski. Według sobotniego 
dziennika szkoły w Akwizgranie ogłosiły również, że nadal będą wprowadzać obowiązkowe maski. 

Nadal ważne jest, aby w każdym razie zapobiec drugiemu zamknięciu. Każdy może się do tego przyczynić, 
jeśli będziemy przestrzegać zasad ochrony ust i nosa oraz zasad higieny i odległości, nie staniemy się 
nieostrożni i będziemy nadal bardzo ostrożni i ostrożni.  

Nawet dane dotyczące zakażeń w powiecie Düren i związanych z tym czasowych zamknięć klas, grup 
rocznych kilku szkół i przedszkoli pokazują, jak niebezpieczny jest nadal wirus i jak szybko liczby te mogą 
ponownie wzrosnąć skokowo. 
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Proszę porozmawiać z dziećmi, jak ważne jest, aby wszyscy przestrzegali zasad, aby nikt więcej nie 
zachorował, nie stracił życia i jak ważne jest, aby zapobiec kolejnemu zamknięciu z towarzyszącymi mu 
ograniczeniami, stratami, obawami i obawami egzystencjalnymi.  Ważne jest również, aby zrobić 
wszystko, co w naszej mocy, aby zapobiec dalszemu zamykaniu szkół. Wszyscy możemy się do tego 
przyczynić. 

 

Mamy nadzieję na wasze wsparcie w tych trudnych czasach. Razem osiągnęliśmy już bardzo wiele w 
ciągu ostatnich 6 miesięcy. 

 

Bądźcie zdrowi i dbajcie o siebie i swoje dzieci! 

 

Dla Gesamtschule Aldenhoven-Linnich 

Petra Cousin 

 

 


