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ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА РОДИТЕЉЕ 

 

Драги родитељи и старатељи школске и предшколске деце, 

 
У нашем допису од 22. октобра 2020. године обавестили смо вас о начину 
опхођења с корона вирусом у школама у Офенбаху. Од тада се број инфекција у 
Офенбаху и широм Немачке драстично повећао. Градски завод за јавно 
здравље је због тога поново ограничио наставу, која се одржава у школама од 
летног распуста. Поред тога, праћење контаката у школама више се не одвија у 
претходном обиму. 
 

Увођење ограниченог редовног рада: 
 
Градски завод за јавно здравство покренуо је до 27. октобра ниво 2 планског 
сценарија за организацију наставе у школској 2020/21. години (хигијенски план 
6.0 Министарства културе савезне државе Хесен). Настава се до даљњег одвија 
само у тачно одређеним групама за учење. То се из организационих разлога не 
односи на наставу из веронауке и етике, наставу на другом и трећем страном 
језику као и на обавезну изборну наставу. Поред тога, мешовита настава се 
одржава само као припрема за завршне испите из математике, немачког и 
енглеског језика у 9. и 10. разредима. Часови матерњег језика и припремни 
курсеви обустављају се, ако су на настави присутни ученици из неколико школа 
и/или ако су различитих годишта. 
 
У међувремену је уведена обавеза ношења маске и за време наставе и у 
целодневном надзору у основним школама (од шесте године старости). То се 
односи и на наставнике и на сав надзорни персонал. Спорт се може одвијати 
само на отвореном без контакта, али може да се настави са наставом пливања. 
Коса се може и даље фенирати на најтоплијим степену. Ограничени редовни 
рад ће се одвијати за сада до почетка божићног распуста. 
 
Увођење измењеног модела: 
 
Због континуирано високог степена инфекција градски завод за јавно здравље 
ће до 16. новембра објавити трећи ниво хигијенског плана 6.0 за организацију 
наставе у вишим разредима тзв. II нивоима средњих школа и стручних школа у 
Офенбаху. Наведена годишта ће похађати наставу наизменично уживо и на 
даљину. Учење на даљину обично значи учење од куће (на пример путем 
интернетских медија или наставног материјала код куће). На тај начин могу се 
формирати мање групе за наставу уживо и повећати одстојање између ученика 
у учионици. Школе могу да обуставе додатне понуде (нпр. секције) и да 
организују школске паузе у различито време.  
 
Обавеза ношења маске за уста и нос:  
Све ученице и ученици, као и сви наставници и надзорници у основним и 
средњим школама, као и у стручним школама, морају носити свакодневну маску: 
током наставе  
у целој школској згради 
за време поподневног надзора   
 
Паузе за јело у разредима допушене су само ако се, након доброг 
проветравања, одржи минимално одстојање од 1,5 метар. Обавеза ношења 
маске за уста и нос постоји од шесте године старости. Ако ученице и ученици у 
појединачним случајевима не могу носити маску, школе морају да организују 
индивидуална решења за школовање са одстојањем и одвојено или у другим 
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просторијама. Ако то није могуће, ови ученици могу да пређу и на учење на 
даљину.  
 
Имајте на уму да држава Хесен више не признаје пластичне визире као замену 
за маске за уста и нос!  
Школама је наложено да уведу "паузе за маске" на отвореном. Млађе ученице и 
ученици требали би имати предност за добијање ових пауза. Важно је да између 
ученика постоји одстојање од најмање два метра.  
Изузети од обавезе ношења маске су разреди који имају мање од 10 ученика, 
чији ученици не могу да носе свакодневну маску због инвалидитета. У тим 
случајевима - и само као апсолутни изузетак - наставници могу, за бољу 
комуникацију са дотичним ученицима, привремено заменити своју маску за уста 
и нос визиром за лице.  
Знамо да је обавеза ношења маске за време наставе емоционално питање и да 
је неки родитељи одбацују. Али вас молимо, узмите у обзир: Свакодневна маска 
је најефикаснија заштита од међусобне заразе корона вирусом. 

 
Разлози за обавезу ношења маске 
 
Тренутно врло велики број инфекција доводи до тога да завод за јавно здравље 
у многим случајевима више не може да гарантује праћење контаката, што је 
веома важно. Због тога се ланци инфекције морају прекинути, посебно код 
угрожених лица. 
Према тренутним научним сазнањима, деца се сматрају мање угроженима, јер 
обично развијају само благе симптоме или их уопште немају. 
Деца се ретко међусобно заражавају. Практично искуство завода за јавно 
здравље у школама у Офенбаху потврђује ово научно сазнање. 
Обавеза ношења маске штити децу међусобно. Она помаже у смањењу 
оптерећења завода за јавно здравље у школама, јер деца више не морају 
непотребно да иду у карантин. 
 
Понашање везано за инфекције у школама: 
 
До сада се градска управа трудила да најмлађи ученици што мање користе 
маске - и зато што дуго ношење маске може бити терет за неку децу. Ако је 
ученик постао блиска контакт особа због инфекције у његовој породици, многи 
други ученици или наставници, често чак и читав разред, били су из 
предострожности послати кући, иако нису имали директан и близак контакт са 
зараженим чланом породице. Тада су се деца често тестирала, мада се ризик 
од инфекције међу децом сматра врло малим: у Офенбаху је до сада било само 
неколико појединачних случајева инфекције у школама. 
 
Праћење контаката у школама захтевало је много времена од градског завода 
за јавно здравље. Поред тога, више нема довољно капацитета за тестирање. 
Ако постоји више од 200 нових инфекција недељно, тестирање више не може 
бити загарантовано у свим случајевима. Градска управа обезбедила је мноштво 
додатног радног особља за завод за јавно здравље и отворила нова радна 
места. С обзиром на све већи број случајева, укључујући и клинике, запослени 
тамо морају да се концентришу на идентификовање ланаца инфекције код 
старијих људи и ризичних група, који су знатно више угрожени. Тестови сада 
морају првенствено бити доступни овим појединцима. Приоритет се даје 
заштити ризичних група, којима ученици обично не припадају, како би се 
заштитио људски живот. 
 
Нови поступак и обавеза ношења маске такође имају и неке предности за 
вас и ваше дете: Најбоља узајамна заштита за ученике и наставнике је када 
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сви ученици носе маску током наставе. Због обавезе ношења маске, деца више 
не морају из предострожности да иду у карантин. Они могу и даље да похађају 
наставу - ово је важно за образовни пут вашег детета и за све запослене 
родитеље. Браћа и сестре деце у чијим се разредима догодио случај короне 
имају још једну предност. До сада им је, према хесишкој уредби, био забрањен 
улазак у школе. Ова забрана више не важи - браћа и сестре више не морају 
остати код куће. 
 
За понашање повезано са инфекцијом у школама то значи: Ако заражени ученик 
сретне друге ученике и сви они носе маску, нема блиских контаката категорије 1, 
јер су сви носили маску. Према научним критеријумима Института Роберт Кох, 
ученици су тада само контакт особе категорије 2. Контакт особе категорије 2 не 
морају да иду у карантин - сходно томе, ученици могу да наставе да похађају 
наставу. 
 
Важно је знати: У овим случајевима завод за јавно здравље више неће вршити тестирање! 
Тестови такође неће бити потраживани од школа. Ако се појаве типични симптоми короне, 
тек тада телефоном најавите своје дете код породичног лекара или педијатра и дете би 
требало да остане код куће. 
 
Међутим, и даље важи следеће: Свако ко је заражен или је особа са блиским контактом 1, 
јер су његов отац или мајка имали позитиван тест, мора и даље бити у карантину 14 дана и 
треба га тестирати - ако то већ није учињено. 
 
Информације о карантину и резултатима тестирања: 
 
Ако градски завод за јавно здравље добије позитиван резултат теста из 
лабораторије, позитивно тестирана особа биће обавештена и стављена у 
карантин током 14 дана. Обично се прво зове телефоном, тако да особа може 
брзо да буде обавештена и да о томе обавести своје контакте. Контакт се 
успоставља на основу података у здравственој картици, телефонског броја и 
адресе е-поште. Порука обично стигне у року од два дана. Ако су подаци за 
контакт непотпуни, прво се морају утврдити тачни подаци. Ако чекате одговор е-
поштом, обавезно проверите своју мапу са нежељеном поштом, да би се 
проверило да ли је стигао одговор завода за јавно здравље. После тога се 
прима поштом такозвани налог за раздвајање. Сви блиски контакти 1 морају 
бити стављени у карантин истовремено са особом која је имала позитиван тест. 
Од сада карантин увек важи за све друге особе које живе у истом домаћинству 
са позитивно тестираном особом (сустанари, чланови породице).  

Ако су дете или његова мајка или отац имали позитиван тест, успостављају се 
даљи контакти детета у школи и приватно. Завод за јавно здравље тада 
одлучује другачије, у зависности од ситуације и процене ризика, ко мора ући у 
карантин. Међутим, деца се више не могу тестирати јер простори за тестирање 
више нису довољни и постојећи тестови су потребни за посебно угрожене особе 
из ризичних група. 

•           Ако дете које похађа школу има позитиван тест, то дете мора бити 
стављено у карантин 14 дана. Рок почиње тећи даном пријема теста. Остала 
деца у одељењу не би требало да буду стављена у карантин или тестирана, 
уколико не покажу никакве симптоме. 

•           Ако је дете само једна контакт особа са позитивно тестираним случајем у 
сопственој породици, требало би да остане код куће. Остала деца у школском 
разреду и даље похађају наставу. 
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Да ли је ваше дете тестирано? 

 Ако је тест позитиван, градска служба за јавно здравље позваће вас 
телефоном и обавестити вас о томе. Ваше дете и све остале особе у том 
домаћинству морају остати код куће 14 дана у карантину. Ако је ваше 
дете претходно било у карантину, карантински боравак ће се продужити. 

 Ако у року од 2-4 дана након теста нема позива, резултат је обично 
негативан!  

 Али важно је: Контакт особе неке особе са позитивним тестом, које 
имају негативан резултат теста, морају и даље остати у карантину 14 
дана, јер се болест може појавити неколико дана након теста.  

 Ако се код вашег детета појаве симптоми након негативног теста, молимо 
контактирајте завод за јавну здравље е-поштом 
(hit.gesundheitsamt@offenbach.de) и, ако је потребно, свог породичног 
лекара или педијатра.  

 
Да ли је ваше дете контакт особа? 
 

 Ваше дете мора остати код куће 14 дана. Ако се током овог времена не 
појаве симптоми, карантин се укида након 14 дана. Тада ваше дете може 
поново да иде у вртић или школу. 

 Ако се код вашег детета појаве типични симптоми током карантина, 
обавестите јавну здравствену службу (hit.gesundheitsamt@offenbach.de)  
и контактирајте породичног лекара или педијатра ради лечења. 

Осим у поменутим случајевима, уздржите се од телефонирања и слања е-
поште заводу за јавно здравље. Бројни упити тамо не могу се обрадити. 
Завод за јавно здравље мора се концентрисати на позитивне случајеве и 
њихове ланце инфекције. Због заштите података (здравствени подаци имају 
високу вредност заштите), телефон за родитеље (069 840004-567) не сме да 
пружа никакве информације о резултатима теста. Ови резултати тамо нису 
доступни. Међутим, на телефону можете добити опште информације за 
родитеље, на пример када и како се тестира, како се спроводе мере карантина и 
друге основне информације. Све ове информације су такође доступне на 
интернету: www.offenbach.de/corona-eltern. 

Уз завршну молбу за разумевање због многих ограничења и потешкоћа са 
којима се сви суочавамо током корона пандемије, желим вам много здравље! 
Држите се дистанцирано од других људи и значајно смањите социјалне 
контакте, како бисмо што боље прошли кроз наредне недеље и месеце. 
 
Срдачни поздрави, 

 

 

Паул-Герхард Вајс 

Директор школе 

Офенбацх на Мајни, 12. новембра 2020. године 
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