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Către  
părinții și tutorii  
ai tuturor elevelor și elevilor din Renania de Nord-Westfalia 
 
Funcționarea școlilor după expirarea ordonanțelor Corona 

 

Stimați părinți, 

Stimați tutori, 

astăzi mă adresez Dumneavoastră pentru a vă informa cu privire la 
consecințele expirării la 31 ianuarie 2023 a Regulamentului Corona 
pentru școlile noastre.  

Timp de aproape trei ani, gestionarea virusului Corona a avut un 
impact considerabil asupra vieții noastre de zi cu zi și în special 
asupra vieții școlare. Printr-o cooperare bună și bazată pe încredere, 
am reușit cu toții să trecem cu bine peste toamnă și iarnă. Aș dori să 
vă mulțumesc foarte mult pentru angajamentul și sprijinul 
Dumneavoastră. 

Situația actuală ne permite să facem cu responsabilitate un pas mare 
spre normalitate în mediul școlar. 

Imunizarea populației – și, prin urmare, și a elevelor și elevilor, precum 
și a corpului profesoral – prin vaccinare și recuperare după infecție 
este ridicată.  

Modificările actuale din Renania de Nord-Westfalia corespund unor 
ajustări comparabile ale normelor de protecție Corona în aproape 
toate celelalte landuri federale. Prin urmare, la 31 ianuarie 2023 vor 
expira și regulamentele relevante pentru sectorul școlar în forma lor 
actuală.  

În urma consultării cu Ministerul Muncii, Sănătății și Solidarității So-
ciale, următoarele puncte vor avea o importanță deosebită pentru 
Dumneavoastră începând cu 1 februarie 2023: 

Distribuția lunară obișnuită a cinci autoteste pe lună nu mai este 
necesară. Testele rapide încă disponibile în școli pot fi eliberate și 
utilizate de către elevi și eleve la cerere și după această dată – până 
la epuizarea stocurilor. 
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Elevii și elevele pot purta în continuare în mod voluntar o mască în 
școlile noastre pentru propria protecție sau pentru protecția altora. 
Bineînțeles, nimeni nu va fi discriminat pentru că poartă o mască de 
protecție; profesorii, profesoarele, dar și elevii și elevele, precum și 
Dumneavoastră, părinții și tutorii, decideți pe propria răspundere în 
această privință, ca și în lunile trecute. 

Obligativitatea izolării de cinci zile, valabilă anterior, va fi eliminată fără 
a fi înlocuită cu o altă măsură. Odată cu actualizarea Ordonanței 
privind protecția împotriva virusului Corona, se recomandă cu 
insistență ca persoanele testate pozitiv începând cu 1 februarie 2023 
să poarte cel puțin o mască medicală (așa-numita mască chirurgicală) 
pentru o perioadă de cinci zile după efectuarea autotestului, în spațiile 
interioare, altele decât propria locuință. Această recomandare nu se 
aplică copiilor cu vârsta mai mică de șase ani sau persoanelor care nu 
pot purta mască din motive medicale sau din alte motive importante 
comparabile. În plus, în școli se aplică regulile de igienă general 
aplicabile. (https://www.schulministerium.nrw/infektionsschutz)  
Se aplică în continuare principiul sanitar de bază: Cine este bolnav 
nu vine la școală. Am încredere în responsabilitatea Dvs. personală 
și plec de la premiza conform căreia copiii Dvs. merg la școală numai 
dacă sunt sănătoși.  

Numai în cazul în care există îndoieli rezonabile cu privire la faptul că 
se lipsește de la ore din motive de sănătate, școala poate solicita un 
certificat medical (articolul 43 alineatul (2) din Legea privind școlile)  

Regulile de etichetă privind tusea și strănutul, care și-au dovedit valabilitatea, 
spălarea și dezinfectarea regulată a mâinilor și dezinfectarea lor, precum și 
instrucțiunile actuale privind ventilarea spațiilor fac parte din normalitatea vieții 
școlare de zi cu zi și contribuie la menținerea la un nivel cât mai scăzut posibil a 
riscurilor pentru sănătate (în special a celor cauzate de Corona) în școli 
(https://www.schulministerium.nrw/lueftung-raumluftfiltergeraete-und-co2-
messgeraete). 
Vom continua să monitorizăm îndeaproape evoluțiile, împreună cu 
Ministerul Muncii, Sănătății și Solidarității Sociale. În cazul în care 
situația generală se va schimba din nou, suntem în măsură să oferim 
în orice moment sprijinul adecvat și recomandări de acțiune. 

Vom continua să furnizăm informații actualizate prin intermediul 
portalului educațional al landului Renania de Nord-Westfalia 
(www.schulministerium.nrw). 

Pasul pe care l-am făcut acum spre normalitate în viața de zi cu zi a 
școlii este coerent în contextul evoluțiilor medicale și sociale și con-
tribuie la o viață școlară responsabilă pentru toți cei implicați. 
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Vă mulțumesc pentru angajamentul Dumneavoastră în aceste vre-
muri solicitante pentru întreaga societate, urându-vă totodată pe mai 
departe toate cele bune. 

 

Cu stimă, 

 

 

Dorothee Feller 

Ministra pentru Învățământ școlar și Educație  
 
a landului Renania de Nord-Westfalia 
 
 

 
 

 


