
 والدین و سرپرستان قانونی عزیز ، دانش آموزان عزیز 
  

 محافظت در برابر عفونت 
 نیاز ماسک در کالس از اول سپتامبر با نیاز ماسک جایگزین شده است. 

با این حال ، استفاده از ماسک در ساختمان مدرسه و در محل مدرسه خارج از کالس هنوز اجباری  
 است.

 شود: ماسک هنوز باید پوشیده  
 

 • در محل مدرسه )توسط دانش آموزان ، معلمان( 
 • در راهروها )توسط دانش آموزان ، معلمان( 

 • در اتوبوس )توسط دانش آموزان( 
 • در کالس ، به شرطی که آنها صندلی ها را ترک کنند )توسط دانش آموزان( 

  معلمان( متری را نمی توان حفظ کرد )توسط   1.5• در کالس ، اگر حداقل فاصله 
 

 ماسک دیگر الزم نیست پوشیده شود: 

 
 • در کالس یا اتاق بطور دقیق تر روی صندلی ها )توسط دانش آموزان( 

 متر )توسط  معلمان(  1.5• در کالس یا اتاق ، با رعایت حداقل فاصله 
)توسط دانش  متر را فراهم کنید.   1.5• وقت استراحت هنگام غذا خوردن ، به شرطی که حداقل فاصله 

 آموزان و معلمان( 
• در موارد منفرد با عالئم پزشکی پس از مشورت یا تأیید مدیریت مدرسه )ساختمان مدرسه ، محوطه  

 مدرسه و اتوبوس( 
 

ماسک ها و پوشش های دهان و بینی را می توان همچنین به طور داوطلبانه در کالس  
 پوشید.

 
موقعیکه  وجود فردی در یک گروه یادگیری    ر مفید است، از نظر ما، این امر به ویژه در صورتی بسیا

 درمعرض خطر یافت شود که نیاز به حفاظت ویژه دارد ،. پس باید با مسولیت ماسکی پوشیده شود. 
 این قطعاً در مورد دانش آموزان و همچنین معلمان صدق می کند. 

بعد از اینکه تعداد مبتالیان در شهر   همچنین پوشیدن ماسک در کالس درس نیز معقول است ، 
Coesfeld    .به طور قابل توجهی افزایش یابد 

 
 ضد عفونی کردن صندلی ها 

و تخصصی مجدد در اتاق های ویژه برگزار می شود.    ، دروس فنی 2020سپتامبر  7از دوشنبه 
ورس های درسی خاصی نیز در قالب گروه های سنی دوباره ارائه می  عالوه بر کالس های درسی ، ک 

شود. اگر دانش آموزان در کالس خود روی صندلی خود ننشسته باشند ، در ابتدای درس صندلی خود را  
 در کالس ضد عفونی می کنند. 

  

  



 سالن غذاخوری)کافه تریا( 
 

زودی از سر گرفته شود. سپس همه دانش آموزانی که  با مشورت با شهر کوسفلد ، کافه تریا می تواند به 
کالس های بعد از ظهر دارند یا برای پشتیبانی و کمک در حل تکالیفشان ثبت نام کرده اند می توانند غذا  

،  از غذاهایی که از خانه به همراه   6و   5سفارش داده و در کافه تریا ببرند. برای دانش آموزان کالس 
  تریا مجاز به استفاده هستند.آورده اند  در کافه 

 
 سالمت و تندرست باشید...

 


