Drodzy Rodzice, drodzy Opiekunowie!
Zwracam się do Was z nietypową prośbą i apelem. Nie muszę Was informować o samym
koronawirusie (Covid-19) - wszystkie media obecnie szczegółowo informują o nim.
Moja uwaga jest szczególnie skupiona na Waszych dzieciach i rodzinach. W ten sposób z jednej
strony chcę chronić naszych uczniów, a z drugiej strony chcę zachować odrobinę normalności
dla nas wszystkich. W tym celu potrzebuję również Waszej pomocy i wsparcia.
Wczoraj rząd Austrii podjął różne działania w celu powstrzymania koronawirusa, które
szczególnie dotykają sektor szkolny. Środki te mają przede wszystkim na celu ochronę tych,
którzy są bardziej narażeni na zachorowanie na koronawirus. Jednakże pełną skuteczność tych
kroków i ich sukces możemy osiągnąć tylko działając wspólnymi siłami.
Na okres do początku ferii wielkanocnych w zależności od wieku dziecka kieruję do Was
następującą prośbę:
- Jeśli Wasze dziecko jest uczniem szkoły podstawowej, szkoły typu NMS, gimnazjum
Unterstufe AHS lub szkoły specjalnej, nie będzie miało regularnych zajęć poczynając od środy
18 marca 2020 r. do początku ferii wielkanocnych. Jeśli jest to dla Was możliwe, zorganizujcie
opiekę domową. Jeśli nie jest możliwe zorganizowanie opieki w domu (zwłaszcza jeśli
pracujecie w obszarach krytycznych, w szczególności w systemie opieki zdrowotnej,
bezpieczeństwa, handlu spożywczego i infrastruktury transportowej lub w przypadku rodzica
wychowującego samotnie dzieci), Wasze dziecko może nadal uczęszczać do szkoły. Uczniowie
otrzymają tam możliwość przećwiczenia i pogłębienia przerobionego dotychczas materiału.
- Jeśli Wasze dziecko jest uczniem gimnazjum Oberstufe AHS, liceum zawodowego, gimnazjum
zawodowego lub średniej szkoły zawodowej (np. Handelsschule czy Fachschule), szkoły
zawodowej lub szkoły typu Polytechnische Schule, nie będzie miało żadnych regularnych zajęć
od poniedziałku 16 marca 2020 r. do początku ferii wielkanocnych. Dziecko powinno
powtarzać i pogłębiać samodzielnie w domu przerobione dotychczas w szkole treści
programowe. Wasze dziecko otrzyma od szkół różne materiały dydaktyczne - również w
formie e-materiałów. Pod warunkiem przestrzegania zaostrzonych przepisów higienicznych
możliwy jest odbiór wydrukowanych materiałów ćwiczeniowych i pogłębiających lub
niezbędnych w tym celu pisemnych informacji.
- W każdym razie nie należy zlecać dziadkom opieki nad dziećmi (zwłaszcza w wieku ryzyka
od 65 lat i starszych), ponieważ to właśnie oni są osobami, które teraz chcemy chronić w jak
najlepszy sposób.

W tym momencie mogę Was zapewnić, że dla żadnego ucznia nie powstaną negatywne
skutki odnośnie treści nauczania, jeśli zostanie w domu i nie pójdzie do szkoły: tam będzie
pogłębiany i powtarzany wyłącznie ten materiał, który już był przerabiany.
W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o bezpośredni kontakt ze szkołą. Nauczyciele są nadal
obecni w miejscu pracy i razem z nami próbują poradzić sobie z tą niezwykłą wyjątkową
sytuacją.
Decydując się na świadomą redukcję kontaktów osobistych, każdy z Was wnosi cenny wkład
w ochronę zdrowia osób ze swojego najbliższego otoczenia.

Proszę mi wierzyć: te zmiany, których teraz wymaga się od nas wszystkich, nie są dla mnie
łatwe. Sam jestem ojcem i dziadkiem i wiem, co tak poważne zmiany oznaczają dla
codziennego trybu życia rodziny. Jestem jednak przekonany, że teraz razem musimy zrobić
ten ważny krok dla naszych dzieci i innych osób. Mogę Was zapewnić, że wraz z krajami
związkowymi i gminami, wydziałami oświaty i wszystkimi podległymi nam jednostkami
służbowymi zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby jak najlepiej podołać sytuacji w
nadchodzących tygodniach!
Najważniejsze punkty przedstawionej regulacji można znaleźć w rozporządzeniu odnośnie
procedur

w

systemie

edukacji

wobec

epidemii

koronawirusa

pod

adresem

www.bmbwf.gv.at/corona_info. Pod tym linkiem umieszczane są również codziennie
aktualizowane informacje.
Serdecznie dziękuję za współpracę i załączam pozdrowienia,
Heinz Faßman

