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Драги родитељи, 

 

 Овим писмом желимо да вас обавестимо о томе како се новим 

Цорона вирусом рукује у школи / у дневном центру вашег детета. У 

основи, деца и адолесценти посебно не припадају ризичним групама 

погођеним инфекцијом новим коронавирусом. 

Ако постоји сумња на корону у Бремерхавену, можете бити сигурни 

да ћете бити благовремено обавештени и добити јасна упутства за 

поступање, усаглашена са здравственим органом. 

 

 Вирус цороне преноси се на исти начин као и вирус грипа. 

Стога се за спречавање преношења примењују исте хигијенске мере. 

Практицирајте ове мере са својим дететом и придржавајте их се 

сами! 

 

 У том контексту, здравствена управа више пута истиче да су 

најважније и најефикасније мере за личну заштиту од инфекције 

патогенима респираторним инфекцијама правилна етикета кашља и 

кихања, добра хигијена руку и држање подаље (отприлике један до 

два метра) од се сумња да је болестан. Таква упутства допуњују се 

само када здравствени орган сматра да је то неопходно. Стално се 

ажурирају публикације о овој теми на www.bremerhaven.de или на 

веб локацији Института Роберт-Коцх, www.rki.de. Ако сматрате да на 

ваше здравље утичу из личних разлога, обратите се породичном 

лекару телефоном. Поред тога, препоручује се контактирање 

сервисног броја 115. 

 

 У принципу, здравствена управа саветује да не посећујете 

место са симптомима грипа где постоје ослабљени или болесни 

људи. Надаље, указује да са медицинско-техничког становишта није 

препоручљиво превентивно ношење маски за дисање и употреба 

дезинфекцијских средстава за руке у свакодневном животу. У 

области медицинске заштите потребна је лична заштитна опрема. 
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 Надамо се да ће вам ове тренутне информације пружити 

сигурност како се носити са тренутном ситуацијом. Здравље вашег 

детета је за нас посебно важно. Све градске канцеларије непрестано 

саветују и оцењују сваку промену ситуације како бисмо брзо 

реаговали по потреби! 

 

 

С поштовањем 

 

Michael Frost 
Stadtrat für Schule, Kultur, Jugend, Familie und Frauen 

 


