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Уважаеми  родители, всички основни училища в Северен Рейн-Вестфалия получиха съобщение  
от Министерството на училището и образованието да възобновят преподаването с 
четвъртокласниците от 4 май 2020 г.  Това ще бъде направено в намален вид и в по-малки 
групи .За да можем да отговорим на спешно изискуемите изисквания за защита срещу 
инфекция, с настоящото Ви молим за помощ.  Прочетете и обсъдете с децата си правилата за 
поведение, определени за основните училища в Крефелд  и не забравяйте да инструктирате 
децата си да спазват тези правила.   
 • Секретариатът на училището работи  за да се свържете  предварително по телефона за 
всички въпроси по време на работното време.    
 • Здравето на детето трябва да се следи ежедневно.  Ако детето се подозира, че е болно, 
детето не трябва да бъде изпращано на училище.  Училището разрешава на детето да бъде 
прибрано незабавно в случай на съмнение за заболяване.  
Маските не са задължителни, но може да се носят.   
 • Правилото за разстояние от най-малко 1,5 м от човек на човек се прилага в цялата сграда и в 
училищните помещения.  Практикувайте как да се измиват  ръцете правилно с детето си (вижте 
препоръката).    
• Децата мият ръцете си след влизане в клас, след използване на тоалетната, след почивка, 
преди и след хранене.   
 • Обсъдете с детето си, че ръцете не трябва да докосват лицето.    
• Практикувайте правилно кашляне и кихане с детето си.    
• В тоалетната  могат да влизат само по един човек.  Измиване на ръцете  след използване на 
тоалетната. 
 • Вашето дете може да използва само определените входове и изходи.   
•  В коридорите трябва да се спазва посоката на ходене, посочена със стрелки, и знаците да се 
следват.    
• Училищната сграда може да бъде използвана  само в часовете, посочени в разписанието.  
Учениците влизат и напускат сградата, като поддържат минималното разстояние.  
•Предвидени са почивки в училищната площадка.     
•Паузата за закуска се извършва само в класната стая. Храни и напитки не са разрешени в 
училищната площадка.     
•Учениците сядат в определеното за тях  пространство.   
•  Якетата са окачени над стола.    
• Обувките не се сменят.  
  • Материалите и работните предмети не трябва да се разменят помежду си.  
•  Няма да има училищен плод и мляко.  Учениците трябва да  носят достатъчно храна и 
напитки от вкъщи.   
  
 Ако не предоставите текущ номер за спешни случаи или установим, че не можем  да се 
свържем  с  този номер, детето ви ще бъде изключено от клас.    
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 Спешен номер, на който може да се свържем с  някой по всяко време:  

  
  
 Тези правила трябва да се спазват.  Ако вашето дете съзнателно нарушава правилата, 
незабавно ще бъде изключено от клас и трябва да бъде взето.  
  I / Обсъдихме правилата с моето дете и аз / се задължаваме да спазваме правилата,   
  
 Име на детето и клас :             
 
                                                                                                  Подпис на законните настойници   × 
  
 
Моля, разберете тези правила, но това е единственият начин да защитим вас и  Вашите 
семейства.  Благодаря за вашата подкрепа!  Заедно сме силни!                        
 
 
Nadine Fahl 
komm. Schulleitung 
 


