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Do pełnoletnich uczennic i uczniów w Nadrenii Północnej-Westfalii 
 
 
 
Działalność szkół po anulowaniu rozporządzeń związanych z 
pandemią koronawirusa 
 

 

Drogie Uczennice, drodzy Uczniowie! 

Zwracam się dzisiaj do Was, aby poinformować Was o 
konsekwencjach dla naszych szkół, wynikających z anulowania w 
dniu 31 stycznia 2023 r. rozporządzeń dotyczących pandemii 
koronawirusa.  

Prawie przez trzy lata pandemia koronawirusa kształtowała naszą 
codzienność, wpływając w znacznym stopniu na działalność szkół. 
Dzięki naszej owocnej i pełnej zaufania współpracy udało się nam 
wspólnie przejść okres jesienno-zimowy bez większych trudności. 
Serdecznie dziękuję Wam za Wasze zaangażowanie i Wasze 
wsparcie. 

Aktualna sytuacja umożliwia nam zrobienie kolejnego kroku w przód, 
co pozwoli zbliżyć się nam do normalnej rzeczywistości 
funkcjonowania szkół. 

Stopień odporności w społeczeństwie - a więc także uczennic i 
uczniów oraz nauczycieli - dzięki szczepieniom i uzyskaniu odporności 
po przechorowaniu infekcji jest obecnie na wysokim poziomie.  

Aktualne zmiany w Nadrenii Północnej-Westfalii korespondują z 
porównywalnymi dostosowaniami zasad, dotyczących koronawirusa, 
w prawie wszystkich pozostałych krajach związkowych Niemiec. Z 
dniem 31 stycznia 2023 r. anulowane są w związku z tym także w 
obszarze szkolnym istotne rozporządzenia, dotyczące reguł 
pandemicznych.  

W porozumieniu z ministerstwem pracy, zdrowia i spraw socjalnych od 
dnia 1 lutego 2023 r. istotne znaczenie będą mieć poniższe punkty: 
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Anulowana jest konieczność regularnego, miesięcznego wydawania 
pięciu testów do samodzielnego wykonywania. Szybkie testy, 
dostępne jeszcze w szkołach, mogą być wydawane uczennicom i 
uczniom na zapytanie i stosowane po podanym powyżej terminie - do 
momentu zużycia przygotowanych zapasów. 

W naszych szkołach nadal można dobrowolnie stosować maseczkę - 
dla własnej ochrony lub ochrony innych. Oczywiście nikt nie będzie 
dyskryminowany z powodu noszenia maseczki; nauczyciele oraz Wy, 
uczennice i uczniowie decydujecie o tym na własną odpowiedzialność, 
tak jak miało to miejsce w minionych miesiącach. 

Dotychczasowy pięciodniowy obowiązek izolacji anulowany jest bez 
przepisu zastępczego. Na podstawie zaktualizowanego 
rozporządzenia o ochronie przed koronawirusem osobom, które 
uzyskają pozytywny wynik testu, od dnia 1 lutego 2023 r. 
bezwzględnie zaleca się stosowanie maseczki przez pięć dni od 
wykonania samodzielnego testu wewnątrz pomieszczeń, poza 
własnym mieszkaniem - przynajmniej maseczki medycznej (tzw. 
maseczki OP). W szkołach obowiązują w pozostałym zakresie ogólne 
zasady higieny. 
(https://www.schulministerium.nrw/infektionsschutz)  
Nadal obowiązuje zasada: osoba chora, nie powinna przychodzić 
do szkoły. Ufam w tym zakresie Waszej odpowiedzialności i 
wychodzę z założenia, że do szkoły przychodzą tylko osoby zdrowe.  

Jedynie w razie uzasadnionych wątpliwości co do powodu 
nieobecności na zajęciach szkolnych, szkoła może domagać się 
przedłożenia zaświadczenia lekarskiego (§ 43 ustęp 2 ustawy o 
szkołach).  

Sprawdzona zasada dotycząca kaszlu i kichania, regularne mycie rąk i 
ich dezynfekcja oraz aktualne informacje dotyczące przewietrzania 
pomieszczeń traktowane są jako normalne procedury szkolne, które 
przyczyniają się do zredukowania zagrożeń zdrowotnych w szkołach 
(w szczególności tych dotyczących koronawirusa) 
(https://www.schulministerium.nrw/lueftung-raumluftfiltergeraete-und-co2-
messgeraete). 
Wspólnie z ministerstwem pracy, zdrowia i spraw socjalnych będziemy 
nadal intensywnie śledzić dalsze rozporządzenia w tej kwestii. Jeżeli 
ogólna sytuacji ponownie zmieni się, jesteśmy w każdym momencie w 
stanie, udzielić odpowiedniego wsparcia i wydać zalecenia dotyczące 
postępowania. 

Za pośrednictwem portalu edukacyjnego Nadrenii Północnej-Westfalii 
(www.schulministerium.nrw) nadal będziemy przekazywać aktualne 
informacje. 
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Obecny krok ku normalności w życiu szkolnym, wprowadzony na 
podstawie uwarunkowań medycznych i społecznych, jest 
rozwiązaniem konsekwentnym i przyczynia się wobec wszystkich 
uczestników życia szkolnego do wspólnego, odpowiedzialnego 
działania. 

Serdecznie dziękuję za Wasze zaangażowanie w tym wymagającym 
dla społeczeństwa czasie i życzę Wam wszystkiego najlepszego. 

Z poważaniem 

 

Dorothee Feller 

Minister do spraw szkoły i edukacji kraju Nadrenii Północnej-
Westfalii. 
 
 
 


