INFORMACJA DLA
RODZICÓW

Szanowni Państwo,
drodzy rodzice i opiekunowie dzieci uczęszczających do szkół i innych placówek
dziennej opieki,

szkoły, przedszkola i żłobki wróciły do normalnego funkcjonowania po okresie
wakacji letnich. Od tamtej pory placówki te szczególnie dbają o ochronę przed
infekcjami. Heskie Ministerstwo Kultury i Oświaty (Hessisches Kultusministerium)
opublikowało zmodyfikowany ramowy plan higieny (wersja 6.0 z dnia 28.09.2020),
który wdrażany jest w szkołach w Offenbach. Realizowane są także uzupełniające
zalecenia co do higieny, opracowane przez miejski sanepid.
Dzięki lokalnym obostrzeniom, dostosowanym do bieżącej sytuacji, udało się
opanować rozprzestrzenianie wirusa w Offenbach po wakacjach letnich i zapobiec
przeciążeniu służby zdrowia, a szkoły i inne placówki dziennej opieki nad dziećmi
mogły wznowić zajęcia bez kolejnych, znaczących ograniczeń. Obyło się też bez
masowego zamykania placówek.
Aktualny wzrost liczby nowych zakażeń Covid-19 w całym regionie Ren-Men
wymusza ponowną, adekwatną reakcję władz miasta, niezbędną do tego, aby
ograniczyć eskalację epidemii także jesienią i w nadchodzących miesiącach
zimowych.
Obecnie w Offenbach rejestruje się znaczący wzrost zachorowań na Covid-19. Na
dzień 16 października 2020 liczba zakażeń wyniosła 110,5 na 100 000
mieszkańców. Dziś, na podstawie doświadczeń popartych badaniami, wiemy już, że
dzieci odgrywają drugorzędną rolę w przenoszeniu koronawirusa. Do tej pory
zbadano w Offenbach niemal 2 500 dzieci, ponieważ w ich klasach szkolnych lub
grupach wystąpił przypadek zakażenia. Pozytywnych wyników było niewiele,
dlatego ryzyko przenoszenia wirusa z dziecka na dziecko uznawane jest za
znikome. Potwierdzają to dane sanepidu. Dzieci zarażają się zazwyczaj od
dorosłych. Wyniki te oczywiście nie usypiają naszej czujności. Są raczej podstawą
do planowania konkretnych działań prewencyjnych, które pozwolą szkołom i
przedszkolom pracować normalnie także po feriach jesiennych.
Środki zapobiegawcze w szkołach średnich
Miasto prowadzi działania zgodne z opracowanym przez władze Hesji modelem
deeskalacji i prewencji, w porozumieniu z sąsiednimi miastami i okręgami oraz
ministerstwami. W szkołach średnich wprowadza się obowiązek zakrywania ust i
nosa także podczas zajęć, przez dwa tygodnie po feriach jesiennych. Lekcje
wychowania fizycznego mogą odbywać się wyłącznie przy zachowaniu
wymaganego dystansu między uczniami. Obowiązek zasłaniania ust i nosa dotyczy
także wychowawczyń i wychowawców w żłobkach i przedszkolach, którzy mają
kontakt z grupami innymi niż ich stałe grupy. Wymóg ten, a także bezwzględne
odizolowanie od siebie poszczególnych grup dzieci, może niestety doprowadzić do
skrócenia czasu opieki w niektórych placówkach.
To w tej chwili najskuteczniejsze środki w walce z rozprzestrzenianiem się
koronawirusa, które mogą zapobiec masowemu zamykaniu szkół, przedszkoli i
żłobków. Noszenie maski lub innej osłony nosa i ust jest obostrzeniem adekwatnym
i racjonalnym. Stanowi niewielką ingerencję w prawa obywateli, w porównaniu z
potencjalnym obowiązkowym lockdownem.
Głównym źródłem lokalnych wzrostów liczby zakażeń pozostaje ta część
społeczeństwa, która w ryzykowny sposób nie przestrzega zasad higieny i

fizycznego dystansu. Do zakażeń dochodzi również podczas podróży do krajów
podwyższonego ryzyka. Na dodatek jesienne, pochmurne dni sprzyjają
rozprzestrzenianiu się epidemii. Dlatego apelujemy o regularne wietrzenie
pomieszczeń.
Policja i straż miejska prowadzą wzmożone kontrole w mieście: w barach,
restauracjach i autobusach komunikacji miejskiej, egzekwując nakaz zasłaniania ust
i nosa oraz zachowania dystansu.
Po feriach jesiennych szkoły wznowią działalność na zasadach dostosowanych do
sytuacji epidemicznej. Apelujemy o przestrzeganie dodatkowych zasad i o
przekazanie dzieciom stosownych instrukcji.
Postępowanie z infekcjami w szkołach i innych placówkach dziennej opieki
nad dziećmi
Rodzice niezmiennie martwią się o to, w jaki sposób sanepid reaguje na przypadki
zakażenia w danej szkole. Pragniemy uspokoić, że potencjalne ryzyko zakażenia w
szkole jest zawsze traktowane indywidualnie w każdym pojedynczym przypadku
infekcji. Sposób postępowania nie zawsze wygląda tak samo. W każdym
pojedynczym przypadku specjaliści sanepidu ustalają na podstawie różnych
czynników ryzyka, czy należy poddać kwarantannie/testom całą klasę lub grupę, czy
też pojedyncze dzieci. Ryzyko jest oceniane w oparciu o określone kryteria. Oto
niektóre z nich: Czy zawsze przestrzegano nakazu noszenia maseczek? Czy
dobrze wietrzono pomieszczenia? W jakich odległościach od siebie siedziały dzieci?
Jak bliski był kontakt między którymi dziećmi? Jak długo dziecko zarażało, zanim
pojawiły się u niego objawy infekcji? W których miejscach w szkole dziecko wtedy
przebywało i jak długo?
Potencjalne badanie dziecka na obecność koronawirusa zależy też od liczby testów
dostępnych u lekarzy i w laboratoriach. Pacjenci z objawami zawsze mają
pierwszeństwo przed osobami bezobjawowymi. Ponadto niezbędne jest utrzymanie
rezerwowej liczby testów przewidzianych dla osób z grup ryzyka, do których dzieci z
reguły nie należą. Mimo to sanepid dokłada wszelkich starań, aby nadal
organizować jak najwięcej testów dla dzieci.
Kolejną kwestią jest powiadamianie rodziców. W ostatnich tygodniach nie zawsze
udawało się poinformować ich od razu. Prześledzenie kontaktu i ścieżki
potencjalnego zakażenia to niezwykle czasochłonne zadanie, które sanepid
konsekwentnie wykonuje przez siedem dni w tygodniu, od rana do nocy. Wraz z
rosnącą liczbą zakażeń obowiązek ten wymaga jeszcze większego nakładu pracy.
Dlatego w niektórych przypadkach może się zdarzyć, że rodzice nie otrzymają
powiadomienia z sanepidu. Dotyczy to przede wszystkim dzieci, w stosunku do
których sanepid nie widzi konieczności podjęcia dalszych działań.
Informacje dla rodziców w internecie i pod specjalnym numerem telefonu
Rozumiemy, że jako rodzice i opiekunowie chcą Państwo jak najszybciej dowiedzieć
się o możliwym przypadku zakażenia w placówce, do której uczęszcza Państwa
dziecko. Jednak już dziś prosimy o wyrozumiałość – w najbliższej przyszłości może
częściej dochodzić do sytuacji, że informacje będą przekazywane dalej tylko przez
kierownictwo szkół/placówek, bo to zapobiega opóźnieniom w działaniach służb
sanitarnych.
Jeśli więc chcą Państwo uzyskać informacje, prosimy o bezpośredni kontakt z
placówką. Sanepid nie jest w stanie na bieżąco przetwarzać ogromnej liczby
zapytań napływających każdego dnia także od innych mieszkańców.

Aby udostępnić Państwu dodatkowy punkt kontaktowy oprócz
szkoły/przedszkola/żłobka, poza numerem telefonu dla obywateli uruchomimy też
specjalny numer dla rodziców, najprawdopodobniej w środę 21 października. Pod
numer 069 840004-567 będzie można dzwonić od poniedziałku do piątku w
godzinach od 10.00 do 16.00. Telefon dla rodziców pozwoli uzyskać ogólne
informacje na temat kwarantanny, testów i choroby Covid-19. Ponadto pod adresem
www.offenbach.de/corona-eltern znajdą Państwo formularz kontaktowy skierowany
do sanepidu, a także dalsze informacje dla rodziców.

Dodatkowe informacje:


pod adresem www.offenbach.de/reiseinfo można pobrać informacje dla osób
powracających z podróży, w kilku wersjach językowych. Link ten można
udostępniać w komunikatorach internetowych, ponieważ nie zawiera on
danych osobowych.

Z pozdrowieniami,

Sabine Groß
Dział żłobków i przedszkoli

Offenbach am Main, 22 października 2020

Paul-Gerhard Weiß
Dział szkół

