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16.12.2020 / GS-Nr. 59 / por

COVID-19 Situação e medidas da Escola do Vale de Lauterbrunnen
Muitos queridos pais e responsáveis pela educação
Queridas alunas e queridos alunos

As directrizes do Cantão para as Escolas são evidentes. Um encerramento da Escola com aulas à
distância não é possivel neste momento. ( situação na terça-feira, dia 15.12.2020).Os tempos de
bloco tem de ser respeitados.
Procedimento no caso de um ou mais testes positivos
•

Quando uma criança de uma turma adoeceu comprovado de COVID-19,isto ainda não tem
nenhumas consequências. Quer isto dizer, as aulas de presença devem continuar. Para as
alunas e alunos continua a escolarização obrigatoria.

•

Quando pelo contrario duas crianças de uma turma adoecem comprovado de COVID-19,toda
a turma é fechada automaticamente. Todos as alunas e alunos desta turma inevitavelmente
ficam de quarentena para 10 dias.

•

Quando ha numa turma très ou mais casos de doenca de causa incerta ,o medico do
Cantão avalia,se uma avaliação do surto é necessaria com testes indicados.

Neste momento ainda não fechamos nenhuma turma. Nos observamos a situação no promenor e
Lhe informaremos em breve.
Percisamos da sua ajuda e ao mesmo tempo queremos contentar-Lhes o mais possivel. Por isso
a BKK e a Escola decretam em conjunto na base das medidas cantonais os seguintes adaptações
e regras de comportamento para os ultimos dias de Escola até ao Natal :
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Quem tem que/ deve ficar em casa ?
•

Crianças doentes(crianças com sintomas)
Estas crianças e também os irmãos ficam em todos os casos em casa.

•

Crianças saudáveis(crianças sem sintomas)
Se os pais ou irmãos ou pessoas muito chegadas das crianças saudáveis esperam para o
resultado do teste, ou são ja testados positivo,neste caso fiacam também as crianças
saudáveis em casa.

Organização das aulas para jà
•

Turmas de nível de base a Lauterbrunnen e Wengen
As aulas de turmas de base passam a partir de quarta- feira, dia 16.12. 2020 ser
separadas em jardim de infância (BS 1 e 2) e turma de Escola Primària (BS 3 e 4).
Pedidos de dispensão dos pais são tratados complacente. Não ha acompanhamento das
aulas como nas aulas a distância na primavera.

•

Turmas da 3.e 4. classe a Lauterbrunnen e Wengen
As aulas das turmas da 3. e 4. classe faz-se segundo o horário da turma. Pedidos de
dispensão dos pais são tratados complacente. Não ha acompanhamento das aulas como
nas aulas à distância na primavera .

•

Turmas do 5.e 6.ano em Lauterbrunnen e Wengen, 7.-9.- classe em Lauterbrunnen
As turmas do 5./6. Ano e as turmas do 7.-9.ano começam a partir de quarta-feira, dia
16.12. 2020 a curto prazo uma semana de » PROJETOS TEAMS » na sala da turma.
Quer isto dizer, continam as aluas de presença.
A pedido dos pais, as crianças podem também partecipar de casa com os Laptop / ipads
da escola emprestados. Os pais comunicam isto ao Diretor da turma. O acompanhamento
destas crianças em casa tem de ser garantido pelos pais. O horário e os tempos de bloco
são em ambos os casos obrigatórios.

Escola diurna e mesa de almoço continuam na mesma
Se necessàrio ,os pais cancelam as suas crianças da escola diurna / mesa de almoço.
O acompanhamento no caminho da escola em Mürren /Gimmelwald/ Isenfluh faz-se na
mesma
Se necessário, os pais cancelam as suas crianças do acompanhamento no caminho da escola.

E o nosso desejo, dar aulas às suas crianças de maneira seguro e o melhor possível e de os
acompanhar o melhor possível. Ao mesmo tempo nos queremos com estas medidas levar a sério
preocupações legitimas.
Em caso de duvidas, por favor contactem- me directo ou o vosso Diretor da turma.
Como s melhores comprimentos
Escola do Vale de Lauterbrunnen

Rolf Possel
Schulleiter
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