
 

 

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА РОДИТЕЉЕ 
 

 
Поштоване даме и господо, 
Драги родитељи и старатељи школске и предшколске деце,  
 
Након летњег распуста почели су са радом школе и вртићи, у прилагођеном 
облику. Од тада је заштита од инфекције добила високи приоритет у 
установама за заједничко коришћење. Министарство културе савезне државе 
Хесен објавило је ревидирани општи хигијенски план (верзија 6.0 од 
28.09.2020. године), који се проводи у школама у Офенбаху. Градски завод за 
јавно здравље (Stadtgesundheitsamt) израдио је додатне хигијенске препоруке, 
које се такође проводе. 
 
Након летњег распуста у Офенбаху, уз помоћ прилагођених локалних 
ограничења, било је могуће контролисати процес заразе на тај начин, да 
здравствени систем не буде преоптерећен, а школе и вртићи могли су 
испунити своје образовне и наставне задатке, без додатних великих 
ограничења. На тај начин било је могуће избећи затварање установа на дуже 
време. 
 
Тренутни развој нових инфекција са Covid-19 на целом подручју Рајне-Мајне 
поново захтева одговарајућу реакцију градских власти, како би се могао 
контролисати процес заразе у јесен и наредних зимских месеци.  
 
Тренутно је у Офенбаху регистрован велики број нових инфекција са Covid- 19. 
Седмодневна инциденција 16. октобра 2020. износила је 110,5 случајева по 
100.000 становника. Према тренутним научним сазнањима, деца играју врло 
подређену улогу у преношењу вируса. Након установљења позитивног случаја 
короне у школском разреду или вртићу, тестирано је до сада око 2.500 деце у 
Офенбаху.  Установљено је само неколико позитивних резултата испитивања, 
тако да је вероватност инфекције међу децом до сада била врло ниска, кажу у 
градском заводу за јавно здравље. Деца се већином заразе код одраслих. Ови 
резултати нису разлог за забринутост, али захтевају координирано 
превентивно деловање, како би се осигурало да установе могу наставити са 
радом након јесењег распуста. 
 
Мере у средњим школама од петог разреда 
 
Град делује у складу с моделом ескалације и превенције државе Хесен и у 
координацији са суседним градовима, окрузима и министарствима. Две 
недеље након јесењег распуста, средње школе од петог разреда су обавезне 
да превентивно носе заштитну маску за уста и нос током наставе. Физичко 
васпитање може се одржавати само без контакта. У вртићима васпитачице и 
васпитачи ће такође носити маску изван својих сталних група. Нажалост, ова 
заштитна мера и строго одвајање група у вртићима могу да доведу до 
смањења радног времена у појединим вртићима.  
 
Те су мере тренутно најефикасније средство за спречавање ширења вируса 
короне и  затварања школа или вртића на читавом подручју. Обавеза ношења 
маски је адекватна у односу на тренутно стање. Она представља мање 
ограничење права погођених особа, који би били у много тежој ситуацији у 
случају даљих мера затварања установа. 
Узрочник повећања броја локалних инфекција и даље остаје ризично 
понашање делова становништва, који се не придржавају правила о одстојању 
и хигијени. Још увек долази до инфекција приликом путовања у ризична 



подручја. Нажалост, јесење температуре и време са мало сунца погодују 
ширењу вируса короне. Стога апелујемо, да редовно проветравате своје 
заједничке просторије. 
 
Државна и градска милиција врши појачане контроле у граду, баровима, 
ресторанима и аутобусима комуналног предузећа Offenbacher 
Verkehrsbetriebe, у сврху провођења мера ношења маски за уста и нос и 
ограничења контаката.  
 
Након јесењег распуста, наставиће се прилагођени редовни рад у школама, 
условљен короном. Обратите пажњу на додатне прописе и замолите своје 
дете да се понаша у складу с тим. 
 
Понашање везано за инфекције у вртићима и школама 
 
Родитељи се увек поново брину, како ће се градски завод за јавно здравље 
понашати код појаве инфекције у школи њиховог детета. Желимо да вас 
обавестимо, да се могући ризик од заразе у школи разматра индивидуално, 
код сваког појединачног случаја заразе. Поступак деловања није увек исти као 
код претходних случајева. Лекари градског завода за јавно здравље 
проверавају у сваком појединачном случају, на основу различитих фактора 
ризика, да ли треба цео разред или вртић да иде у карантин и/или да се врши 
тестирање или само неколико деце појединачно. Процена ризика врши се 
према дефинисаним критеријима. Између осталих, ради се о следећим 
питањима: Да ли се стално носила маска за уста и нос? Да ли је добро 
проветрена просторија? Како су деца седила заједно? Колико је близак био 
контакт с којом децом? Колико дуго је дете било заразно пре него што се 
сазнало о зарази? Где и колико дуго је боравило у школи у то време? 
 
Питање, да ли ће се неко дете тестирати, увек зависи о расположивим 
лекарским и лабораторијским капацитетима. Пацијенти са симптомима увек 
имају приоритет над случајевима где постоји само сумња и који су без 
симптома. Поред тога, мора бити на располагању довољно капацитета за 
тестирање особа из ризичних група, у које деца обично не припадају. Ипак, 
градски завод за јавно здравље и даље покушава организовати могућности 
тестирања за децу, кад год је то могуће.  
 
Следеће питање односи се на обавештавање родитеља. У задње време, то 
није било могуће учинити благовремено у свим случајевима. Праћење 
контаката изузетно је дуготрајан задатак, који завод за јавно здравље врши 
седам дана у недељи, од раног јутра до касно у ноћ. Праћење контаката 
представља велики напор код пораста броја инфекција. Зато у појединачним 
случајевима, родитељи можда неће добити обавест од завода за јавно 
здравље. То се посебно догађа, ако завод за јавно здравље сматра, да за то 
дете нису потребне даље мере.  
 
Информације за родитеље на интернету и на инфо-телефону за 
родитеље 
 
Потпуно разумемо, да бисте као родитељи и старатељи желели бити опширно 
обавештени о могућем случају заразе у установи вашег детета. Међутим, већ 
данас вас молимо за разумевање, ако у будућности можда буде чешћих 
ситуација у којима ће се информације прослеђивати само преко руководства 
школа и вртића, како би се што је могуће више избегла одлагања у раду 
завода за јавно здравље.  



Зато вас молимо, да прво ступите у контакт са својом школом или вртићем, ако 
су вам потребне информације. Градски завод за јавно здравље не може више 
на време да одговара на упите, које свакодневно прима од других грађана.  
 
Како бисмо вам поред школе и вртића понудили још једну службу за контакт, 
вероватно ће од среде, 21. октобра поред телефона за грађане бити отворен и 
телефон за родитеље. Можете нас од понедељка до петка од 10 до 16 часова 
добити на телефон број 069 840004-567. Тамо ћете добити опште 
информације о карантину, тестовима и болести Covid-19. Образац за контакт  
градског завода за јавно здравље као и додатне информације за родитеље 
можете добити и путем интернета на www.offenbach.de/corona-eltern.  
 
 
Додатне могућности информисања: 

 Биро за односе са јавношћу пружио је вишејезичне информације  
повратницима с путовања, које се могу преузети на следећем 
линку www.offenbach.de/reiseinfo. Овај линк се може 
прослеђивати даље путем месенџер услуга, јер се овде не шаљу 
никакви лични подаци. 

 
 
Срдачани поздрави, 
 
 
Sabine Groß                 Paul-Gerhard Weiß 
Директорка вртића                                                 Директор школе 
 
 
Офенбах на Мајни,22. октобар 2020. године 
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