
Szanowni Rodzice, Opiekunowie 

Szanowne Uczennice, Szanowni Uczniowie 

 

 

Ochrona przed infekcjami 

 

Od dnia 1.09.2020 obowiązek zakładania masek na lekcji uległ zmianie. 

Lecz nadal obowiązuje zakładanie jej w szkole oraz na całym jej terenie poza lekcjami. 

 

Maska obowiązuje w dalszym ciągu 

 

– na terenie szkoły (uczniów, nauczycieli) 

– na korytarzach (uczniów, nauczycieli) 

– w autobusie (uczniów, nauczycieli) 

– w klasach, gdy opuszcza się swoje miejsce siedzące (uczniów, nauczycieli) 

– w klasach, gdy zachowanie bezpiecznej odległości 1,5 metra nie jest zachowane 

(nauczycieli) 

 

Maska nie obowiązuje 

 

– w klasach bądź na kursach podczas siedzenia (uczniów) 

– w klasach bądź na kursach, podczas gdy zachowana jest bezpieczna odległość 1,5 metra 

(nauczycieli) 

– podczas przerw na posiłki, gdy zachowana jest bezpieczna odległość (uczniów, nauczycieli) 

– w pojedynczych przypadkach, tu przy zaleceniach lekarskich, po uwzględnieniu tego przez 

dyrektora szkoły (budynek szkolny, teren szkoły, autobus) 

 

Zakrycie ust i nosa może być nadal dobrowolnie zakładane na lekcji. 

Z naszego punktu widzenia jest to wówczas szczególnie ważne, gdy w grupie uczących się, jest 

osoba zagrożona, a którą to wówczas chroni szczególnie. Wtedy to, ze względów solidarnych, 

powinna być założona maska. Dotyczy to szczególnie wszystkich uczniów i nauczycieli. 

Również rozsądne jest noszenie maski podczas trwania lekcji, jak tylko liczba zakażeń w Coesfeld 

zacznie szybko wzrastać. 

 

Dezynfekcja miejsca siedzącego 

Od poniedziałku 07.09.2020 nauczanie przedmiotów odbywa się we właściwych pomieszczeniach. 

Poza swoimi przedmiotami istnieje też możliwość czynnego udziału w kursach poszczególnych 

roczników. Jeśli uczennica lub uczeń nie siedzi na swoim miejscu w swojej klasie, wówczas musi 

zdezynfekować wyznaczone dla siebie miejsce na początku zajęć. 

 

Stołówka 

W porozumieniu z Urzędem Miasta Coesfeld stołówka w szkole już wkrótce może zostać otwarta. 

Wówczas obowiązuje wszystkich uczniów, zarówno tych, którzy mają zajęcia popołudniowe jak i 

tych, co są zgłoszeni do opieki przy odrabianiu lekji, aby zamówili obiady i odebrali je na stołówce. 

Uczniowie 5.tych i 6.tych klas przynoszący posiłki z domu mogą je także spożywać na stołówce. 

 

Wszystkim życzymy zdrowia ! 

 Angelika Adams i Pia Koch 


