
 

 

INFORMAŢII PENTRU 

PĂRINŢI 
 

Stimate doamne şi stimaţi domni, 
stimaţi părinţi şi tutori ai copiilor şcolari şi preşcolari, 
 
După vacanţa de vară, şcolile şi grădiniţele au început să funcţioneze în regim 
normal, adaptat situaţiei actuale. De atunci, protecţia împotriva infectării a devenit o 
prioritate majoră în organismele comunitare. Ministerul Educaţiei din Hessen a 
publicat un plan-cadru prelucrat privind igiena (ediţia 6.0 din 28.09.2020), care se 
implementează în şcolile din Offenbach. Direcţia locală de sănătate publică a 
oraşului a elaborat recomandări suplimentare privind igiena, care au fost de 
asemenea, puse în aplicare. 
 
În Offenbach, după vacanţa de vară, ca urmare a restricţiilor locale adaptate 
situaţiei, s-a putut controla incidenţa infecţiilor, astfel încât să nu se ajungă la o 
suprasolicitare a sistemului de sănătate, iar şcolile şi grădiniţele să-şi poată îndeplini 
misiunea educativă şi de predare, fără a se recurge la restricţii noi şi mai severe. S-
a putut evita închiderea acestor instituţii pe scară largă. 
 
Creşterea actuală a numărului de infectări cu Covid 19 în întreaga regiune Rhein-
Main cere din nou un răspuns adecvat pentru a putea controla incidenţa infectărilor 
în toamnă şi lunile de iarnă care urmează.  
 
La acest moment, în Offenbach se înregistrează un număr mare de noi infectări cu 
Covid 19. Pe 16 octombrie 2020, incidenţa pentru un interval de 7 zile este de 110,5 
cazuri la 100.000 de locuitori. Conform cunoştinţelor ştiinţifice actuale, copiii joacă 
un rol extrem de mic în transmiterea virusului. Până la acest moment, în Offenbach 
au fost testaţi cca 2.500 de copii ca urmare a faptului că în clasa lor de la şcoală sau 
în grupa de la grădiniţă au avut câte un caz depistat pozitiv. Doar puţine teste au dat 
rezultate pozitive, astfel că probabilitatea de infectare printre copii este considerată 
foarte mică până în prezent, conform informaţiilor oferite de direcţia locală de 
sănătate. De regulă, copiii se infectează de la adulţi. Aceste rezultate nu sunt un 
motiv de nelinişte, dar ele necesită o acţiune coordonată şi preventivă astfel încât 
instituţiile destinate copiilor să poată funcţiona şi după vacanţa de toamnă. 
 
Măsuri în licee şi colegii 
 
Administraţia locală acţionează conform modelului de escaladare şi de prevenţie din 
landul Hessen şi se coordonează cu oraşele şi districtele limitrofe şi cu ministerele 
de resort. În acest moment, la două săptămâni după vacanţa de toamnă, în licee şi 
colegii, există ca măsură de precauţie, obligaţia purtării măştii de protecţie pentru 
nas şi gură, şi în timpul orelor (MNB). La orele de sport, nu este permis contactul. În 
grădiniţe şi centrele de zi pentru copii, educatorii sunt obligaţi de asemenea să 
poarte masca de protecţie pentru nas şi gură şi atunci când nu sunt cu grupele lor. 
Din păcate, această măsură de protecţie şi separarea strictă a grupelor la grădiniţă 
poate duce la o scădere a timpului de asistenţă acordată copiilor în grădiniţe.  
 
Aceste măsuri sunt la ora actuală cele mai eficiente mijloace de prevenire a 
infectării cu virusul Corona şi de evitare a închiderii pe scară largă a şcolilor şi a 
grădiniţelor. Obligaţia purtării măştii de protecţie pentru nas şi gură subzistă în 
funcţie de rata infectărilor. Această obligaţie reprezintă doar o intervenţie minoră în 
drepturile celor în cauză, care altfel ar fi mult mai afectaţi de măsurile de închidere 
pe scară largă. 
Declanşatorul incidenţei locale tot mai mari a cazurilor de îmbolnăvire rămâne în 
continuare comportamentul riscant al unei părţi din populaţie, care nu respectă 
regulile de distanţare socială şi de igienă. Contractarea virusului se face în 



continuare şi prin deplasările în zone de risc. Din păcate, la răspândirea virusului 
Corona, mai contribuie temperaturile mici, specifice toamnei şi perioadele scurte cu 
soare. De aceea, facem apel la dvs. să aerisiţi periodic spaţiile în care staţi. 
 
Poliţia şi Poliţia locală întreprind controale tot mai intense în oraş, în baruri şi 
restaurante şi în autobuzele Direcţiei de Transport Public din Offenbach pentru a 
impune purtarea măştii de protecţie pentru nas şi gură (MNB) şi restricţii în privinţa 
contactelor.  
 
După vacanţa de toamnă, în condiţiile persistenţei virusului Corona, va continua 
funcţionarea şcolilor în regim normal, adaptat situaţiei actuale. Vă rugăm să 
respectaţi noile reguli şi să le cereţi copiilor să o facă şi ei în aceeaşi măsură.  

Gestionarea situaţiilor cu infectări apărute în grădiniţe şi în şcoli 
 
Părinţii îşi fac mereu griji cu privire la felul în care direcţia locală de sănătate 
gestionează situaţia în cazul apariţiei unei infectări la şcoala în care învaţă copilul 
lor. În legătură cu acest lucru, vrem să ştiţi că orice posibil risc de contractare a 
virusului în şcoală este luat în considerare pentru fiecare caz de infectare în parte. 
Procedura nu este întotdeauna similară celor din celelalte situaţii anterioare. Medicii 
direcţiei de sănătate verifică în fiecare caz, în funcţie de diverşi factori de risc, dacă 
trebuie să intre în carantină şi/sau trebuie testată o întreagă clasă sau o întreagă 
grupă de grădiniţă ori numai câţiva copii anume. Evaluarea riscului se face pe baza 
unor criterii stabilite. În acest sens, se răspunde unor întrebări precum: Masca de 
protecţie pentru nas şi gură a fost purtată consecvent? Cât de bine s-a aerisit? Cum 
au fost aşezaţi copiii unii faţă de alţii? Cât de apropiat a fost contactul dintre copii şi 
cu care copii s-a intrat în contact? Cât timp a fost contagios copilul înainte de a se 
afla de infectare? Unde şi cât timp s-a aflat copilul la şcoală în acest interval de 
timp? 
 
Întrebarea dacă un copil a fost testat depinde întotdeauna şi de capacitatea de 
testare de care dispun medicii şi laboratoarele. Întotdeauna pacienţii cu simptome 
au prioritate în faţa cazurilor suspecte fără simptome. În plus, trebuie puse la 
dispoziţia persoanelor din grupele de risc, din care nu fac parte de regulă copiii, 
suficiente capacităţi de testare. Direcţia locală de sănătate continuă totuşi să 
faciliteze cât mai mulţi oportunităţi de testare pentru copii.  
 
O altă întrebare se referă la notificarea părinţilor. În ultimul timp, aceasta nu a putut 
să se facă foarte prompt în toate cazurile. Urmărirea contacţilor este o sarcină care 
consumă mult timp, de care direcţia de sănătate se ocupă şapte zile pe săptămână, 
de dimineaţă devreme şi până seara târziu. Dacă numărul de infectări continuă să 
crească, urmărirea contacţilor se va face cu mare efort. De aceea, este posibil ca 
părinţii să nu primească notificări de la direcţia de sănătate chiar în toate situaţiile. 
Acest lucru se întâmplă în special atunci când direcţia de sănătate nu consideră că 
este necesar să ia alte măsuri în privinţa respectivului copil.  
 
Informaţii pentru părinţi pe Internet şi la numărul de telefon pentru părinţi 
 
Avem toată înţelegerea că dvs., ca părinţi şi ca tutori, doriţi să fiţi cât mai complet 
informaţi despre un eventual caz de infectare în instituţia în care este şi copilul dvs. 
La rândul nostru, vă cerem astăzi înţelegere pentru faptul că pe viitor pot apărea 
situaţii în care informaţiile vor fi transmise doar prin intermediul conducerii şcolilor şi 
grădiniţelor, pentru a evita pe cât posibil întârzierile în activităţile direcţiei de 
sănătate.  



De aceea, dacă aveţi nevoie de informaţii, vă rugăm să contactaţi mai întâi instituţia 
dvs. Direcţia locală de sănătate nu mai este în măsură să prelucreze prompt, zi de 
zi, solicitările primite şi de la alţi cetăţeni.  
 
Pentru a asigura încă un centru de informare în afară de şcoală şi grădiniţă, de 
miercuri, 21 octombrie se pune la dispoziţie un număr de telefon pentru părinţi. 
Puteţi apela nr. 069 840004-567, de luni până vineri, între orele 10:00 şi 16:00. De 
la acest număr de telefon se obţin informaţii generale privind carantina, testările şi 
infectarea cu Covid 19. Un formular de contact al direcţiei locale de sănătate, 
precum şi alte informaţii pentru părinţi pot fi găsite şi online la 
www.offenbach.de/corona-eltern.  
 
 
 
Alte posibilităţi de informare: 

 Biroul pentru Publicitate a pus la dispoziţie informaţii în mai multe limbi 

pentru cei care se întorc din călătorii, care se pot descărca de la adresa 

www.offenbach.de/reiseinfo. Acest link poate fi distribuit prin serviciile de 

messenger deoarece aici nu pot fi transmise niciun fel de date cu caracter 

personal. 

 

Cu stimă, 

 

Sabine Groß     Paul-Gerhard Weiß 

Şef Resort Grădiniţe    Şef Resort Şcoli 

 

Offenbach am Main, 22 octombrie 2020 

http://www.offenbach.de/corona-eltern

