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Актуална информация 

Откриване на училище Öffnung за подгрупи в 4-ти клас 

 Спешна помощ 

Комуникирайте / останете свързани 

Lernen Научете се у дома 

 притеснявате се? 

Уважаеми родители, 

моля, прочетете внимателно тази информация. 

Моля, разгледайте редовно нашата страница с вашите деца: 

https://elbinselschule.hamburg.de/ 

 

Откриване на училище: 

От 25 май нашите 0.-4.-ти класове ще започнат да преподават отново. 

Четвъртите класове са поканени на училище за 4 часа 2 дни в седмицата до 15 май. 

Класните ръководители разпределиха разписанието. 

Другите степени могат да следват през седмиците след 25 май. Политиците ще решат това. 

Хигиена и здраве: 

Всички деца и всички възрастни трябва да спазват нашите правила за хигиена в училище. 

(Спазвайте разстояние от 1,5 м - маски: доброволно - измиване на ръце 30 секунди - кашлица: в 
мошеника на ръката - болни деца остават у дома) 

https://elbinselschule.hamburg.de/2020/04/26/hygiene-in-der-schule/ 

Предполагаема корона или коронарна болест: 

Има ли случай на корона във вашето семейство или с близки контакти? 

Вашето дете няма право да влиза в училище. 

Обадете се в училищния офис! 040 42876 21 0 

Обадете се на вашия лекар! 

Обадете се на здравния отдел! 040 42854-2542 

Болните деца нямат право да ходят на училище. Децата са освободени от посещение на уроци, 
дори ако са здрави, но живеят в дома си с хора, които биха били особено изложени на риск в 
случай на инфекция. Такъв е случаят, например, ако бащата или майката трябва да приемат 
имуносупресивни лекарства след трансплантация на органи. Това правило важи и за учителите. 
(Quelle: https://www.hamburg.de/bsb/13862594/2020-04-17-bsb-schuloeffnung/) 
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Спешна помощ: 
Продължаваме да предлагаме спешна помощ по време на откриването на училище за четвърти 
клас. 
Моля, използвайте възможно най-малко спешната помощ. Това е единственият начин да се 
придържате към хигиенния план. 
Регистрацията става чрез нашата регистрационна форма на началната страница до 16:00 в деня 
преди:https://elbinselschule.hamburg.de/2020/03/14/anmeldung-notbetreuung/ 

 

Комуникация - останете свързани: 

Учителите ще поддържат връзка с вас и децата (имейл, месинджър, телефон). Моля, уведомете 
класния ръководител, ако още не сте го направили. 

 

Учете се у дома 

Моля, обсъдете ежедневието с децата. 

Напишете разписание. Препоръка за ежедневни периоди на изследване у дома: 

1-ви и 2-ри клас: приблизително 2-3 часа 

3-ти и 4-ти клас: приблизително 3-4 часа 

Не забравяйте: упражнения, рисуване, занаяти, музика, танци, почистване, чист въздух, хумор и 
забавление 

 

Вei SORGEN: Моля, разгледайте нашата „страница за притеснение“ с предложения за помощ: 
https://elbinselschule.hamburg.de/2020/04/01/corona-krise-gibt-es-sorgen-zuhause/ 

Можете също да се свържете с училищното ръководство чрез имейл на адрес: 
schulleitung@eis.hamburg.de   oder über das Schulbüro 040 - 42876 210 

 
Знаем, че този път не е лесен за всички. 

Бихме искали да благодарим много на всички родители за тяхната подкрепа! 

Радваме се и да получаваме имейли от деца, които отиват на нашия имейл адрес! 

 

С уважение 

Thomas Hawellek, Sigrid Skwirblies, Christian Meyer 
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