اقدامات بعدی برای مدارس
دانشآموزان مدارس ابتدایی و کالسهای  1تا  4در مدارس استثنایی در  22فوریه  2021به کالسهای حضوری
بازگشتند .در  8مارس  ،2021کالسهای  5و  6باید کالسهای متناوب را شروع کنند .سایر پایههای مدارس عمومی
و حرفهای در تاریخ  15مارس  2021دنبال خواهند شد .دانشآموزان موظفند در فازهای حضوری شرکت کنند.
کالسهای پایانی نیز که اکنون به صورت روزانه در مدارس تشکیل میشود ،باید کماکان ادامه یابد.
گزینههای مراقبت اضطراری همچنان پابرجا است.

حفاظت از سالمت و مبارزه با عفونت
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هر جا که امکان حفظ فاصله  1.5متر نباشد ،گروههای آموزشی تشکیل شده و تدریس بصورت متناوب انجام
میگردد .اگر امکان حفظ فاصله بدون گروهبندی وجود داشته باشد ،کل کالس بصورت حضوری برگزار
خواهد شد.
در کالس درس باید از ماسک استفاده شود .این مورد برای دانشآموزانی که در دوره توسعه جامع قرار
دارند و به دلیل معلولیت خود نمیتوانند ماسک بزنند یا آن را تحمل کنند ،اعمال نمیشود .الزام به استفاده از
ماسک باید متناسب با نیازهای آموزشی و سن کودکان برقرار شود .اوقات فراغت از پوشیدن ماسک باید
بطور منظم اجرا شود .کادر آموزشی و سایر مراقبین و دانشآموزان همه مدارس متوسطه باید از ماسکهای
پزشکی استفاده کنند .برای دانشآموزان کالس  1تا  4ماسک پزشکی توصیه میشود اما ماسک روزمره هم
کماکان مجاز است.
در صورت میزان شیوع بیش از  100در شهرها یا مناطق مجزا ،مقامات محلی بهداشت همراه با بازرسان
مدارس در مورد بازگشاییهای بعدی تصمیم میگیرند.
مدارس به ماسکهای پزشکی و  FFP2مجهز شده و میشوند .برای کارکنان کلیه مدارس این امکان فراهم
شده است که هر زمان و بدون دلیل مشخص ،تست ویروس کرونا بدهند.
مقررات قرنطینه تشدید شده است :قرنطینه اساسا پس از  14روز به اتمام میرسد.
بازگشاییهای بعدی از نظر علمی کنترل میشوند .تحقیقات نظارتی توسط دفتر تحقیقات دولتی در مورد
خطر انتقال  COVID-19در مدارس و مهد کودکها و همچنین تحقیقات نگهبان در مدارس منتخب ادامه
خواهد یافت .وقوع جهشهای ویروسی نیز درنظر گرفته خواهد شد.
اساس اجرای قانون حفاظت دربرابرعفونت ،طرح بهداشتی کرونا برای مدارس در Rheinland-Pfalz
است که در نسخه  7بروز شده از  22فوریه  2021معتبر میباشد.

