Regulamin dla przedszkoli i szkół w obecnej Nds. Regulaminu Korony-Wirus
Drodzy Rodzice i opiekunowie prawni,
Od końca jesiennych wakacji otrzymujemy informacje o przypadkach koronawirusa w szkołach i
przedszkolach w Wolfsburgu.
Idzie to w parze z wielką troską wśród was, wychowawców, nauczycieli, a wreszcie dzieci i młodzieży
o to, jak reagować w takich sytuacjach. Przede wszystkim mogę Państwa zapewnić, że my, w mieście
Wolfsburg, od początku pandemii koronowej działaliśmy bardzo czujnie, aby jak najlepiej chronić
zdrowie naszej ludności.
W tym celu miasto Wolfsburg ściśle współpracuje z placówkami opieki dziennej i szkołami na terenie
miasta w cotygodniowych dyskusjach.
W zeszłym tygodniu rządy federalne i stanowe uzgodniły dalsze środki zwalczania wirusa
koronowego. Dlatego też chciałabym skorzystać z okazji, aby przekazać Państwu najważniejsze
informacje i regulaminy dotyczące przedszkoli i szkół w naszym mieście.
Zgodnie z zarządzeniem kraju związkowego Dolnej Saksonii, przepisy dotyczące powstrzymania
pandemii koronowej zależą od 7-dniowej liczby zachorowań na 100 000 mieszkańców w danej
gminie. Miasto Wolfsburg codziennie określa tę częstość występowania na podstawie aktualnych
danych z wydziału zdrowia i publikuje je na wolfsburg.de/corona oraz w swoich kanałach mediów
społecznościowych. Ta wartość zapadalności obliczona przez miasto Wolfsburg ma decydujące
znaczenie zgodnie z przepisami dekretu generalnego z dnia 2 listopada 2020 r. Zrozumiałe jest, że
kraj związkowy Dolna Saksonia nie jest w stanie samodzielnie dostarczyć najnowszych danych tak
szybko, jak władze lokalne.
W aktualnym zarządzeniu w sprawie Corona Dolna Saksonia przewidziała stałe prowadzenie
przedszkoli, innych ofert opieki i szkół w gminie. Chciałbym pokrótce przedstawić je poniżej:
Przedszkola i inne placowki opieki dziennej:
W przypadku przekroczenia 7-dniowej zapadalności wynoszącej 50, przedszkola i inne placówki
opieki dziennej pozostają w tak zwanej normalnej pracy na podstawie NDS. Ustawa o placówkach
opieki dziennej dla dzieci. To znaczy:
• Wszystkie dzieci mogą odwiedzać przedszkola i inne placówki dzienne, a poprzednie i znane
przepisy dotyczące odległości i higieny nadal obowiązują (np. Regularna wentylacja, wymóg maski
podczas przyprowadzania i odbierania dzieci, dokumentacja obecności w placówkach w celu
śledzenia kontaktów itp.)
Jeśli 7-dniowa zapadalność na 100 zostanie przekroczona, Departament Zdrowia w Wolfsburgu może
nakazać przestawienie przedszkola na działalność ograniczoną. To znaczy, że:
• wszystkie dzieci mogą nadal uczęszczać do przedszkoli,

ALE:
• Zaostrzone przepisy dotyczące odległości i higieny,
• opieka jest świadczona tylko w stałych grupach,
• Koncepcje otwartych grup i mieszanie grup nie są już wtedy dozwolone i
• Wczesne i późne usługi mogą być ograniczone, a czas odbioru i przyprowadzania dzieci może byc
odpowiednio zmieniony.
W przypadku dalszego wzrostu liczby zakażeń wydział zdrowia może również zdecydować o
zamknięciu poszczególnych przedszkoli: Wówczas ponownie będzie oferowana opieka w formie
nagłej pomocy dla osób na stanowisku koniecznym lub w interesie publicznym.
Szkoły:
W Wolfsburgu osiągnięto już 7-dniową zapadalność wynoszącą 50.
• Wszyscy uczniowie mają lekcje w klasie i nadal obowiązują poprzednie i znane przepisy dotyczące
odległości i higieny (np. Regularna wentylacja, wymóg maski poza salą lekcyjną)
• Obecnie obowiązkowe jest noszenie osłony ust i nosa podczas lekcji w szkołach średnich oraz w
szkołach zawodowych, a także na terenie całej szkoły oraz na trasach do i z przystanku
autobusowego. Wyjątkami są catering i sporty szkolne.
• Szkoły podstawowe i szczeble podstawowe są wyłączone z tego przepisu.
• Niniejsze rozporządzenie pozostaje w mocy, nawet jeśli częstość występowania zapadalności
spadnie poniżej 50. Zakres, w jakim można zrezygnować z wymogu maski, zależy od rozwoju wartości
zapadania i jest decydowana przez zespół kryzysowy. Wasza szkoła poinformuje Was o wszelkich
zmianach.
W przypadku osiągnięcia wartości 100 zapadalności w ciągu 7 dni i wydania nakazu ochrony przed
infekcjami przez wydział zdrowia, np. kwarantanna dla klasy, przynalezne horty lub rocznik, szkoła
przechodzi do scenariusza B.
To znaczy:
• Lekcje odbywają się następnie jako połączenie lekcji bezpośrednich i nauki w domu, przy
maksymalnie 16 osobach na zajęciach bezpośrednich i minimalnej odległości 1,5 metra w grupach
uczących się.
Jeśli liczba infekcji nadal rośnie, wydział zdrowia może również nakazać zamknięcie szkół. Następnie
opieka w nagłych wypadkach będzie ponownie oferowana w małych grupach dla dzieci w
przedszkolach szkolnych i klasach od 1 do 6.
Doświadczenie ostatnich tygodni pokazało, że sytuacja prawna dotycząca procesu infekcji może ulec
zmianie w krótkim czasie. Poinformujemy Was niezwłocznie, gdy tylko pojawią się jakiekolwiek
zmiany.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Kultury Dolnej Saksonii:
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/schule-neues-schuljahr-190409.html
Dzięki konsekwentnej strategii powstrzymywania - zawsze opartej na zaleceniach RKI -, dużemu
zaangażowaniu i kolegialnemu działaniu, jak dotąd udało nam się bardzo dobrze opanować sytuację
w Wolfsburgu.
W tym miejscu chciałabym podziękować Wam jako rodzicom i opiekunom prawnym, ale także
wszystkim dzieciom i młodzieży, za zrównoważone zachowanie i współpracę.
Proszę o zachowanie dystansu, przestrzeganie zasad higieny, ograniczenie podróży i prywatnych
spotkań oraz noszenie maski wszędzie tam, gdzie jest to konieczne.
Życzę wszystkiego najlepszego w tych trudnych dla nas wszystkich czasach.
Z poważaniem

Iris Bothe
Radny Miasta ds. Edukacji, Młodzieży i Integracji

