Bαυαρικό Κρατικό Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού
Η Κυβέρνηση του Κρατιδίου της Βαυαρίας αποφάσισε τα εξής:
Διεξαγωγή των μαθημάτων από την Δευτέρα, 15.03.:
Από τις 15.03. πρόκειται βασικά να γίνεται και πάλι το μάθημα στο σχολείο σε όλες τις
ετήσιες βαθμίδες και σε όλους του σχολικούς τύπους. Καθοριστικό είναι ωστόσο το
μέγεθος της επίπτωσης των επτά ημερών σε μία περιφέρεια. Για τους διάφορους
σχολικούς τύπους ισχύει:


Βασικά δημοτικά σχολεία και ετήσιες βαθμίδες 1-4 των κέντρων υποστήριξης: Όταν
η επίπτωση των επτά ημερών είναι
o κάτω από 50, τότε θα γίνεται εξ ολοκλήρου μάθημα με φυσική παρουσία
(αυτό σημαίνει και χωρίς την ελάχιστη απόσταση).
o μεταξύ 50 και 100, τότε θα γίνεται μάθημα εναλλάξ ή μάθημα με φυσική
παρουσία με ελάχιστη απόσταση.
o πάνω από 100, τότε θα γίνεται μάθημα εξ αποστάσεως.



Σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σχολεία υποστήριξης από την ετήσια
βαθμίδα 5 και επαγγελματικά σχολεία
Όταν η επίπτωση των επτά ημερών είναι
o κάτω από 100, τότε γίνεται μάθημα εναλλάξ ή μάθημα με φυσική παρουσία
με ελάχιστη απόσταση.
o πάνω από 100, τότε θα γίνεται μάθημα εξ αποστάσεως.
Παρακαλούμε να προσέξετε: Στις τελευταίες τάξεις όλων των σχολικών τύπων
θα γίνεται ακόμα και σε μία επίπτωση των επτά ημερών πάνω από 1000 μάθημα
εναλλάξ ή μάθημα με φυσική παρουσία με ελάχιστη απόσταση, εάν η
Διοικητική Υπηρεσία της Περιφέρειας δεν διατάξει κάτι το διαφορετικό.



Τα σχολεία για ασθενείς θα κάνουν το μάθημα σύμφωνα με τους κανονισμούς
προστασίας της δημόσιας υγείας των κλινικών ή θα προσφέρουν μία φροντίδα
έκτακτης ανάγκης.



Τα ιδρύματα σχολικής προετοιμασίας θα ανοίξουν σε συντονισμό με τα προσχολικά
κέντρα ημερήσιας φροντίδας και τα προσχολικά ημερήσια κέντρα θεραπευτικής
παιδαγωγικής.
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Τι σημαίνει μάθημα εναλλάξ ή μάθημα με φυσική παρουσία με ελάχιστη
απόσταση;
 Όπου μπορεί να τηρηθεί η ελάχιστη απόσταση των 1,5 μέτρων, είναι δυνατό το
μάθημα με φυσική παρουσία σε ολόκληρη την τάξη.
 Όπου δεν μπορεί να τηρηθεί η ελάχιστη απόσταση των 1,5 μέτρων, τότε κατά
κανόνα θα υπάρξει μάθημα εναλλάξ. Αυτό σημαίνει ότι η τάξη θα διαχωριστεί και θα
γίνεται μάθημα εναλλάξ στην τάξη με φυσική παρουσία και μάθημα εξ αποστάσεως.
Οδηγίες για την προστασία κατά της μόλυνσης στο σχολικό κτίριο


Το διδαχτικό προσωπικό πρέπει να φοράει μία ιατρική μάσκα προστασίας του
στόματος και της μύτης.



Οι μαθήτριες και οι μαθητές μπορούν να φορούν όπως και πριν μάσκες
καθημερινότητας ή κοινότητας στο σχολικό κτίριο. Συνιστάται όμως μία ιατρική
μάσκα προστασίας του στόματος και της μύτης. („μάσκα χειρουργείου“).



Εκούσια και δωρεάν τεστ κορονοϊού: Για μαθήτριες και μαθητές όλων των ετήσιων
βαθμίδων προσφέρονται τεστ σειράς. www.km.bayern.de/selbsttests

Φροντίδα έκτακτης ανάγκης από Δευτέρα, 15.03.
Στα σχολεία θα συνεχιστεί η φροντίδα έκτακτης ανάγκης, εφ’ όσον υπάρχουν επαρκείς
χώροι και επαρκές προσωπικό. Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε να
απευθύνεστε στο σχολείο σας.
Προσωρινή άδεια απουσίας για μαθήτριες και μαθητές
Μαθητές και μαθήτριες ή οι κηδεμόνες τους, οι οποίοι παρά την ύπαρξη του συνολικού
σχεδίου προστασίας της δημόσιας υγείας βλέπουν έναν υψηλό κίνδυνο εάν θα
συμμετέχουν στο μάθημα με φυσική παρουσία μπορούν όπως και πριν να
υποβάλλουν αίτηση άδειας απουσίας. Αυτή η ρύθμιση ισχύει έως τις διακοπές του
Πάσχα.
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Αντιμετώπιση συμπτωμάτων ασθένειας και κρυολογήματος
σε παιδιά και εφήβους στα σχολεία
- Πληροφορίες για γονείς και κηδεμόνες Έκδοση: 12.3.2021
Οι αλλαγές στην έκδοση της 10.12.2020 επισημαίνονται με κίτρινο χρώμα.

1. Πότε θα πρέπει το παιδί μου να μείνει οπωσδήποτε στο σπίτι;
Μαθήτριες ή μαθητές που είναι άρρωστες ή άρρωστοι με οξεία συμπτώματα ασθένειας όπως
 Πυρετό
 Βήχα
 Αναπνευστική δυσχέρεια, δύσπνοια
 Απώλεια γεύσης και όσφρησης
 Πονόλαιμο ή πόνο στο αυτί
 (πυρετώδες) συνάχι
 Πόνους στα άκρα
 Σοβαρό κοιλιακό άλγος
 Έμετο ή διάρροια
δεν επιτρέπεται να προσέλθουν στο σχολείο.
ΝΕΟ: Η επιστροφή στο σχολείο καθίσταται και πάλι δυνατή εάν συντρέχει μία από τις
ακόλουθες περιπτώσεις:
 Η μαθήτρια ή ο μαθητής είναι και πάλι σε καλή γενική κατάσταση (εκτός από συνάχι
ήπιας μορφής και περιστασιακό βήχα) ή
 Η μαθήτρια ή ο μαθητής έχει
o συνάχι ή βήχα με αλλεργική αιτία (π.χ. αλλεργική ρινίτιδα),
o ρινική συμφόρηση (χωρίς πυρετό) ή
o περιστασιακό βήχα, φαγούρα στο λαιμό ή ξερόβηχα
ΝΕΟ: Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει πριν από την προσέλευση στο σχολείο να
παρουσιαστεί ένα αρνητικό αποτέλεσμα στη βάση ενός γρήγορου τεστ αντιγόνου POC*
ή ενός τεστ PCR. Ένα τεστ αντιγόνου αυτοελέγχου δεν αρκεί για αυτό!
2. Επιτρέπεται το παιδί μου να πάει στο σχολείο με ήπια, αναδυόμενα και μη εξελισσόμενα
συμπτώματα κρυολογήματος (συνάχι χωρίς πυρετό, περιστασιακό βήχα);
ΝΕΟ:




Στις ακόλουθες περιπτώσεις είναι δυνατή η προσέλευση στο σχολείο δίχως τεστ:
Συνάχι ή βήχας με αλλεργική αιτία (π.χ. αλλεργική ρινίτιδα)
ρινική συμφόρηση (χωρίς πυρετό)
περιστασιακός βήχας, φαγούρα στο λαιμό ή ξερόβηχας

ΝΕΟ: Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η σχολική προσέλευση επιτρέπεται μόνο εάν παρουσιαστεί
ένα αρνητικό αποτέλεσμα στη βάση ενός γρήγορου τεστ αντιγόνου POC* ή ενός τεστ PCR.
Ένα τεστ αντιγόνου αυτοελέγχου δεν αρκεί για αυτό!
Μαθήτριες ή μαθητές που θα προσέλθουν στο σχολείο αντίθετα προς αυτές τις οδηγίες θα
απομονώνονται στο σχολείο και - εφόσον είναι δυνατόν - θα παραλαμβάνονται από τους γονείς
τους ή θα στέλνονται σπίτι.
*) Διεξαγωγή ενός τέτοιου τεστ π.χ. στα τοπικά κέντρα εξέτασης, σε ιατρούς ή σε άλλες
κατάλληλες υπηρεσίες.

