Αγαπητοί γονείς,
όλα τα δημοτικά σχολεία της Βόρειας Ρηνανία-Βεστφαλίας έλαβαν email από το Υπουργείο
Παιδείας για την επαναλειτουργία της διδασκαλίας για μαθητές της 4ης Δημοτικού από τις
4 Μαΐου 2020. Αυτό θα γίνει σε μειωμένη μορφή και σε μικρότερες ομάδες μάθησης.
Για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις επειγόντως απαιτούμενες προδιαγραφές για
την προστασία από λοιμώξεις, ζητάμε τη βοήθειά σας.
Διαβάστε και συζητήστε με τα παιδιά σας τους κανόνες συμπεριφοράς που έχουν τεθεί για
τα δημοτικά σχολεία του Krefeld και φροντίστε να δώσετε οδηγίες στα παιδιά σας να
ακολουθήσουν αυτούς τους κανόνες.
●

Πρέπει να επικοινωνείτε με τη γραμματεία του σχολείου εκ των προτέρων
τηλεφωνικώς σχετικά με όλα τα θέματα.

●

Η κατάσταση της υγείας του παιδιού πρέπει να παρακολουθείται καθημερινά.
Εάν υπάρχει υποψία ότι το παιδί είναι άρρωστο, δεν πρέπει να σταλεί στο
σχολείο. Το σχολείο έχει το δικαίωμα σας καλέσει να παραλάβετε το παιδί
αμέσως εάν υπάρχει υποψία ασθένειας.

●

Οι μάσκες δεν είναι υποχρεωτικές, αλλά επιτρέπεται να φορεθούν.

●

Ο κανόνας απόστασης τουλάχιστον 1,5 m από άτομο σε άτομο
ισχύει σε όλο το κτίριο και στις εγκαταστάσεις του σχολείου.

●

Πρέπει να έχετε μάθει στο παιδί σας πώς να πλένει σωστά τα χέρια
του (σύμφωνα με τις οδηγίες/συστάσεις).

●

Τα παιδιά πρέπει να πλένουν τα χέρια τους μετά την είσοδο στην τάξη,
μετά την επίσκεψη στην τουαλέτα, μετά το διάλειμμα, πριν και μετά
το φαγητό.

●

Συζητήστε με το παιδί σας ότι τα χέρια δεν πρέπει να αγγίζουν το
πρόσωπο.

●

Πρέπει να έχετε μάθει στο παιδί σας πώς να βήχει και να φταρνίζεται σωστά.

●

Μόνο ένα άτομο μπορεί να εισέλθει στις τουαλέτες. Μετά τη χρήση της
τουαλέτας πρέπει να πλένονται τα χέρια.

●

Το παιδί σας μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο τις καθορισμένες εισόδους
και εξόδους.

●

Πρέπει να τηρείται στους διαδρόμους η κατεύθυνση πορίας που θα
υποδεικνύεται από τα βέλη και να ακολουθείται η σήμανση.

●

Η είσοδος στο σχολικό κτίριο επιτρέπεται μόνο στις ώρες που έχουν
καθοριστεί στο πρόγραμμα. Οι μαθητές εισέρχονται και φεύγουν
από το κτίριο διατηρώντας την ελάχιστη απόσταση.

●

Υπάρχουν προκαθορισμένα διαλείμματα στην αυλή του σχολείου.

●

Το διάλειμμα για πρωινό γεύμα πραγματοποιείται μόνο στην τάξη.
Δεν επιτρέπονται τρόφιμα και ποτά στην αυλή του σχολείου.

●

Οι μαθητές κάθονται στην προκαθορισμένη θέση.

●

Τα μπουφάν θα κρεμαστούν στην πλάτη της καρέκλας.

●

Τα παπούτσια δεν αλλάζονται.

●

Τα σχολικά είδη και ο εξοπλισμός εργασίας δεν επιτρέπεται να
ανταλλάσσονται μεταξύ των μαθητών.

●

Δεν θα υπάρχουν σχολικά φρούτα και σχολικά γάλα. Οι μαθητές
φέρνουν αρκετό φαγητό και ποτό από το σπίτι.

Εάν δεν γνωστοποιήσετε έναν ισχύοντα αριθμό έκτακτης ανάγκης ή διαπιστώσουμε
ότι κανείς δεν μπορεί να επικοινωνήσει με αυτόν τον αριθμό, το παιδί σας θα
αποκλειστεί από την τάξη.
Αριθμός έκτακτης ανάγκης στον οποίο μπορεί να επικοινωνήσει κανείς μαζί σας ανά πάσα
στιγμή: __________________________________________________________________

Αυτοί οι κανόνες πρέπει να τηρούνται. Εάν το παιδί σας παραβιάζει συνειδητά τους
κανόνες, θα αποκλειστεί αμέσως από την τάξη και θα πρέπει να παραλάβετε.

Συζήτησα / Συζητήσαμε τους κανόνες με το παιδί μου και δεσμεύομαι / δεσμευόμαστε να
τηρήσω / τηρήσουμε τους κανόνες.

_______________________________
Όνομα παιδιού, τάξη

__________________________________
Υπογραφή νόμιμου κηδεμόνα

Σας παρακαλώ να δείξετε κατανόηση γι΄ αυτούς τους κανονισμούς, διότι αυτός είναι ο
μόνος τρόπος που μπορούμε να προστατεύσουμε εσάς και τις οικογένειές σας. Σας
ευχαριστώ για την υποστήριξή σας! Μαζί είμαστε δυνατοί!

