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Elterninformation zum Jahreswechsel und zum Start nach den Weihnachtsferien
Dragi părinți, dragi tutori,
din cauza numărului foarte mare de cazuri de persoane infectate cu coronavirus, precum
și a ratelor de ocupare a paturilor și de spitalizare în spitalele din landul Saarland, care este
în continuă creștere, și pentru a asigura protecția populației de o nouă răspândire a
infecțiilor cu coronavirus și a limita strict răspândirea acestora, guvernul landului Saarland a
modificat în data de 11.12.2021 Ordonanța privind Corona. Astfel se dispun măsuri mai
stricte în multe domenii.
În același timp au fost introduse și facilități, astfel că persoanele care s-au vaccinat cu doza
a treia de vaccin împotriva coronavirusului (booster) nu mai trebuie să facă dovada pentru
efectuarea unui test actual impusă de regula 2G-plus (vaccinat sau trecut prin boală plus
testat). Asta înseamnă că dovada de efectuare a dozei a treia (booster) este suficientă ca
dovadă pentru regula 2G-plus.
De această regulă valabilă pentru întreaga societate se va ține cont și în cadrul testărilor
care au loc de două ori pe săptămână în școli. În cazul în care copilul dumneavoastră este
protejat complet prin vaccinare și i-a fost administrată și doza a treia de vaccin (booster),
poate fi exceptat, dacă dovedește acest lucru, de la cele două testări săptămânale de la
școală. O participare voluntară la această ofertă școlară este bineînțeles posibilă în
continuare.
Așa cum știți, adeverințele permanente cu care elevele și elevii minori puteau dovedi în
mediul extrașcolar că iau parte la testările regulate de la școală sau prezintă alt tip de
dovezi relevante emise cu acest scop, și care erau valabile și ca dovadă pentru regulile 2G
și 2G-plus își pierd valabilitatea începând cu data de 23.12.2021. Adeverințe noi pentru
elevele și elevii minori vor fi reintroduse începând cu data de 4.01.2022.
În conformitate cu noua Ordonanță privind Corona, care va intra în vigoare în data de
11.12.2021, elevele și elevii minori pot folosi ca și adeverințe permanente începând cu data
de 11.12.2021 și un certificat de testare, eliberat de exemplu de către un centru de testare,

precum și un test efectuat pe loc – în măsura în care oferta există, ca și dovadă pentru
regulile 2G și 2G-plus. Acest lucru este foarte important pentru perioada vacanței de
Crăciun.
Pentru a asigura reînceperea școlii după vacanța de Crăciun toate elevele și toți elevii au
primit de la școală câte șase kituri de testare, care pot fi folosite în vacanță pentru a se
testa singuri. Ultima testare ar trebui să fie efectuată pe cât posibil în ultima zi înainte de
începerea școlii (3.1.2022). Instrucțiuni pe scurt privind utilizarea unui astfel de test sunt
incluse în kiturile de testare.
Vă rugăm să vă sprijiniți copilul la efectuarea testului, de exemplu aducându-i aminte la
timp să se testeze sau ajutându-l să se testeze, în cazul în care nu poate încă să facă acest
lucru de unul singur. Vă rugăm să completați formularul declarației pe proprie răspundere
privind un rezultat negativ al testului, pe care l-ați primit de asemenea de la școală și să-l
dați copilului dumneavoastră să îl aducă cu el în prima zi de școală.
În mod alternativ poate fi bineînțeles prezentat și un certificat de testare de la o instituție
sau un centru de testare, care însă nu poate fi mai vechi decât 24 de ore înainte de
începerea școlii.
În cazul în care rezultatul testului este pozitiv, vă rugăm să informați neîntârziat cabinetul
medical unde sunteți arondat. Acolo se vor dispune măsurile ce urmează a fi întreprinse.
Într-o astfel de situație copilul dumneavoastră nu are voie inițial să frecventeze școala. Vă
rugăm să informați și școala, de faptul că copilul dumneavoastră nu poate veni la școală.
Dragi părinți, dragi tutori, ne bazăm pe sprijinul dumneavoastră, pentru a organiza pe cât
posibil un început de an nou în condiții sigure în vremea pandemiei de Corona, din acest
motiv sperăm să aveți înțelegere și să ne ajutați în ceea ce privește aceste măsuri
importante pentru prevenirea infecțiilor la școală – chiar dacă, ținând cont de importanța
deosebită a obligativității școlare și a frecventării școlii, prezentarea declarației pe proprie
răspundere sau a certificatului de testare nu reprezintă condiții prealabile pentru
frecventarea cursurilor sau a ofertelor de supraveghere în prima zi de școală.
În cazul în care nu doriți să utilizați kiturile de testare, deoarece veți profita de ofertele unui
centru de testare, puteți bineînțeles să returnați testele la școală.

Für Ihr Verständnis sowie jedwede Unterstützung und Kooperation zum Wohl der gesamten
Schulgemeinschaft in den zurückliegenden pandemiegeprägten Monaten gilt Ihnen allen
ein herzliches und aufrichtiges Dankeschön. Trotz aller Einschränkungen und
Herausforderungen durften wir an der GS Dreiländereck eine weitere Etappe im Schuljahr
gut abschließen. Ihnen und Ihren Familien wünsche ich auf diesem Weg auch im Namen
der Kolleg*innen schöne und erholsame Ferien, frohe Feiertage und einen guten Start ins
neue Jahr und alles Gute für 2022. Bleiben Sie gesund und behütet!
Mit freundlichen Grüßen
Christian Münster
Rektor
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