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Stimaţi directori de şcoală, 
Stimaţi administratori grupurilor de îngrijire după orele şcolare, 
Stimaţi părinţi,  
 
Odată cu această inştiinţare, doresc să vă informez despre decizia 
primăriei, prelungirea măsurii, de a purta masca de protecţie în şcoli şi în 
grupurile de îngrijire a şcolarilor după orele de scoală, precum şi testarea 
zilnică anti Corona, pentru încă 2 saptamâni, pâna incluziv vineri, 1. oc-
tombrie 2021. Cu această decizie, primăria urmează recomandarea 
secţiei Corona al Departamentului de Sănătate (Gesundheitsamt), care 
decide după experienţele anterioare şi valorile actuale a incidenţei. 
 
În general putem afirma succesul deciziilor a primăriei pentru conceptele 
de protecţia sănătăţii la începutul anului şcolar. Din punctul de vedere 
pedagogic, scopul nostru principal rămâne posibilitatea de-a lua parte la 
orele şcolare, direct în şcoală, pentru fiecare elev. Cu această ocazie, vă 
multumim frumos pentru înţelegera si ajutorul din partea dumneavoastră, 
de-a implementa conceptele de protecţie. Deşi după informaţiile actuale, 
96 de elevi în Bremerhaven au fost testaţi pozitiv pe virusul Corona, am 
putut evita aranjamente de carantină, închideri de clase, sau chiar şi a 
şcolilor. Ca persoane de contact, sunt aproximativ 100 de şcolari în ca-
rantină. Până acum nu am putut constata răspândirea virusului în şcoli. 
Din acest motiv constatăm răspândirea virusului mai probabil în afara 
şcoliilor.  
 
Din cauza valorii mari a incidenţei în oraşul Bremerhaven, nu vrem să 
punem în pericol efectele de succes al măsurilor de protecţie. Bremerha-
ven are actual la nivel naţional, una dintre cele mai mari valori de inci-
denţă de infectare. Depertamentul de Sănătate (Gesundheitsamt) este 
prudent optimistic, privind dezvoltarea în următoarele săptămâni. Ten-
dinţa asta nu dorim să punem în pericol prin relaxarea pripită a măsurilor, 
şi a pune din nou în pericol copii şi adolesceţi, care reprezintă actual o 
mare parte a infectărilor. 
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Către  
directorii de şcoală, 
administratorii grupurilor de îngrijire după orele şcola-
re, 
părinţi  
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Deşi înţelegem restricţiile sociale si pedagogice, ma ales purtarea măşti-
lor la ore, Primăria Bremerhaven a decis menţinerea reglementărilor ac-
tuale, luând în considerare măsurile de protejare contra infecţiilor. Pentru 
aceste măsuri va cer înţelegera şi sprijunul, pentru că împreună urmărim 
ţelul, să facem tot posibilul pentru copii noştri, să participe la orele şcola-
re şi în grupurile de îngrijire după orele şcolare, sub cea mai bună pro-
tecţie a sănătăţii. 
 
Cu deosebită stimă 
 
 
MICHAEL FROST 
(Consilier municipal pentru cultură, tineret, femei şi familie) 
 
 


