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Уважаеми Родители,
с това писмо искаме да ви информираме за това как да се избегне
новия корона вирус в училището, детската градина или ясла на
вашето дете.
Основно важи, че децата и младежите не принадлежат към
засегнатите рискови групи от инфекция с новия вирус.
В случай, че в Бремерхафен се появят случай на корона вируса, може
да сте сигурни, че вегнага ще бъдете информирани и ще получите
ясни инструкции за действие, които се координират от здравната
служба.
Корона вируса се предава по същия начин като грипния
вирус.Следователно се прилагат същите хигиенни мерки за
предотвратяване на предаването.Моля практикувайте тези с детето
си и моля придържайте се към тях и вие самите.
В този контекст здравната служба мнгократно изтъква, че найважните и най ефективните мерки за лична защита срещу инфекция
с патогени от респираторни инфекций са- правилния етикет за
кашлица и кихане, добра хигиена на ръцете и пазене на дистанция(
от 1 до 2 метра) от лица които може да са заразени. Такива
инструкций ще бъдат допълнени само когато здравната служба счете
за необходимо. Има текущи публикаций по темата
www.bremerhaven.de или на страницата на института „ Роберт Кох„
www.rki.de. Който по лични причини се чувсва обезпокоен ,трябва да
се свърже с личния си доктор по телефона. Освен това препоръчва
контакта със номер 115.
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По принцип здравната служба препоръчва да не посещавате места,
кадето се намират болни хора.Освен това изтъква, че от медицинска
гледна точка превантивното носене на дишащи маски и използването
на дезинфектанти в ежедневието не е подходящо. В областта на
медицинската помощ се изисква лична защитна екипировка.
Надяваме се да ви предоставим тази актуална информационна
сигурност за справяне със сегашната сутуация. Здравето на вашето
дете е особенно важно за нас.
Всички градски служби се съветват постоянно и преценяват всяка
промяна на положението, за да реагираме бързо когато е необходимо.
С уважение

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

