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În atenția tuturor elevelor și tuturor elevilor majori 

 

 

 

 

 

 

Măsuri de prevenire a infectării cu coronavirus și de economisire a ener-

giei în școli 

 

 

Stimate eleve și stimați elevi, 

 

Mă adresez dvs. astăzi pentru a vă informa din timp cu privire la posibilele noi 

reglementări referitoare la pandemia de coronavirus și măsurile de economisire 

a energiei în școli, dezbătute în prezent. 

 

Luând în considerare o posibilă intensificare a infectărilor toamna și iarna, a fost 

modificată Legea federală privind protecția împotriva infecțiilor (IfSG) și li s-a 

oferit landurilor posibilitatea de a stabili măsuri de protecție. În prezent, legea 

conține următoarele modificări relevante pentru școli: 

 

Landurile pot să impună în perioada 1 octombrie 2022 - 7 aprilie 2023, pentru 

toți elevii începând de la clasa a cincea și personalul din școli obligativitatea 

purtării măștii în anumite condiții. Clasele 1-4 sunt exceptate de la această reg-

lementare. Guvernul landului va face uz de această împuternicire, în conformi-

tate cu prevederile noii Legi federale privind protecția împotriva infecțiilor, în 

cazul în care situația infecțiilor o impune. În acest caz, școlile vor fi informate în 

timp util. Deocamdată rămâne în vigoare și după vacanța de toamnă 2022 

recomandarea de purtare a măștii. 

 

Obiectivul cel mai important rămâne acela de a menține funcționarea școlii și 

desfășurarea orelor cu prezență fizică pe tot parcursul anului școlar, deoarece 

acest lucru este deosebit de important pentru dezvoltarea competențelor și dez-

voltarea psihosocială a elevilor. 
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Referitor la strategia de testare, după vacanța de toamnă – așa cum a funcționat 

cu succes până acum - se va menține recomandarea de testare ad-hoc în me-

diul familial, adică testarea va fi efectuată doar în cazuri de suspiciune, așa cum 

s-a procedat până acum. În acest context, vă mulțumim pentru gestionarea pru-

dentă și încrezătoare a testării la domiciliu! Buna gestionare a testării contribuie 

semnificativ la menținerea desfășurării orelor cu prezență fizică.  

 

Landul va furniza în continuare testele rapide antigen. Elevii primesc materialul 

de testare ca și până acum, prin intermediul școlii și îl folosesc acasă, dacă este 

necesar. În cazul în care există o suspiciune justificată privind o posibilă infecție 

cu coronavirus în școala dvs. din cauza simptomelor evidente, profesorul sau 

responsabilul vă va solicita să faceți o testare ad-hoc cu text rapid antigen. De 

regulă, ca și până acum, se poate renunța la testarea la școală dacă furnizați 

școlii o confirmare că ați făcut deja un test cu rezultat negativ acasă în aceeași 

zi, înainte de a veni la școală. 

 

Am încredere în continuare în responsabilitatea dvs. și mă bazez pe faptul că 

veți veni la școală doar atunci când sunteți sănătoși și – în caz de simptome 

ușoare de răceală – doar cu un test rapid antigen negativ. 

 

Cu privire la situația actuală a alimentării cu gaz, primim din ce în ce mai multe 

întrebări despre măsura în care școlile sunt vizate de economisirea energiei. 

 

Din cauza aprovizionării limitate cu energie și a efectelor negative ale acesteia 

asupra noastră ca cetățeni, asupra economiei și industriei, ni se cere tuturor să 

economisim energie.  

 

Cu toate acestea, școlile trebuie să funcționeze în continuare în această perio-

adă, protejând în același timp sănătatea și siguranța elevilor și angajaților și 

asigurând un mediu de învățare sănătos. Prin urmare, conform evaluării 

Agenției Federale de Rețea, școlile fac parte din categoria așa-numiților „clienți 

protejați”. Pentru a explica ce înseamnă acest lucru, v-am pregătit informații 

suplimentare despre situația juridică actuală pe portalul despre învățământ  

(www.url.nrw/schulbetrieb-energieversorgungskrise). 
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Stimate eleve și stimați elevi, 

În ceea ce privește Ministerul, facem tot ce putem pentru a ne asigura că vom 

reuși să facem față împreună provocărilor din toamnă și iarnă, dacă vom conti-

nua să ne comportăm cu toții la fel de conștient și responsabil cum am reușit în 

ultimele luni. Așadar, vă mulțumesc încă o dată pentru susținere.  

 

 

Vă doresc o vacanță de toamnă plăcută și relaxantă. 

 

Cu stimă, 

 

 

 

Dorothee Feller 

 


