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Dragi părinți, 
 
prin această scrisoare am dori să vă informăm despre modul de 
gestionare a noului Corona Virus în școală / creșă / centrul de 
zi al copilului dumneavoastră. În principiu copii și adolescenții 
nu intră în grupul de risc a persoanelor care pot fi infectate cu 
acest virus de tip nou. 
Dacă vor exista cazuri de Corona Virus în Bremerhaven, vă 
asigurăm că veți fi informați prompt și veți primi instrucțiuni 
clare de acțiune coordonate cu departamentul de sănătate. 
 
Virusul corona este transmis în același mod ca și virusul gripal. 
Prin urmare, aceleași măsuri de igienă se aplică pentru a 
preveni transmiterea. Vă rugăm să practicați și să urmați aceste 
măsuri cu copilul dvs. ! 
 
În acest context, departamentul de sănătate subliniază în mod 
repetat că cele mai importante și mai eficiente măsuri pentru 
protecția personală împotriva infecției cu agenți patogeni a 
infecțiilor respiratorii sunt eticheta corectă a strănutului și a 
tusei, igiena corecta a mîinilor și păstrarea distanței 
(aproximativ unu-doi metri) de persoanele bănuite că ar fi 
bolnave. Aceste instrucțiuni vor fi  completate atunci când 
departamentul local de sănătate va considera această măsură 
necesară. Există publicații actualizate în mod continuu pe 
această temă pe www.bremerhaven.de  sau pe site-ul Institutului 
Robert-Koch, www.rki.de. Dacă vă simțiți rău sunați neîntîrziat 
medicul dvs. de familie și spuneți simptomele pe care le aveți. 
În afară de aceasta este recomandat să luați legătura și cu 
serviciu 115. 
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Departamentul local de sănătate atenționează, să evitați locurile 
unde se pot afla persoane bolnave care ar avea simptome de 
gripă. În plus, indică faptul că din punct de vedere medical, 
purtarea preventivă a măștilor respiratorii și utilizarea 
dezinfectanților de mână în viața de zi cu zi nu este 
recomandtă. Echipamentele de protecție personală sunt 
necesare în domeniul îngrijirii medicale. 
 
Sperăm că acestă scrisoare vă va oferi siguranța și informațiile 
necesare  despre cum să faceți față situației actuale. Sănătatea 
copilului dvs. este deosebit de importantă pentru noi. Toate 
birourile orașului consultă și evaluează în permanență fiecare 
schimbare a situației, astfel încât să putem reacționa rapid când 
este necesar! 
 
Cu sinceritate 

 

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

 


