
 

 
 

  

 

 

 

 

 
  

 
 
Dragi părinți, 

 

începând cu data de 4 mai 2020 respectiv 11 mai 2020 reîncep pentru copilul dumneavoastră 

cursurile la școală. Ca urmare a situației actuale de pandemie, această reluare a cursurilor are 

loc în condiții de igienă și protecție speciale. Acestea au fost stabilite de comun acord cu 

sectorul sanitar și cu direcțiile de sănătate publică. De exemplu se aplică strict regula păstrării 

distanței de principiu de 2 m, precum și a purtării de măști pe nas și gură (măști de stofă 

simple) în afara claselor, pe întreg teritoriul școlii. Bineînțeles că aceste măști pot fi purtate, în 

mod voluntar, și în timpul orelor de curs. 

Cu toate acestea, elevii și elevele care au risc de evoluție gravă a bolii în cazul unei infectări 

cu virusul Corona au posibilitatea de a fi scutiți de prezența obligatorie la școală. Dacă doriți 

acest lucru, trebuie să informați școala și să prezentați o adeverință medicală 

corespunzătoare. 

Ca boli de bază, care au evidențiat un risc de evoluție severă a bolii, se numără în special: 

- bolile cardiovasculare, ca de ex. hipertensiunea arterială, afecțiunile cardiace 

coronariene, infarctul miocardic în antecedente 

- diabetul zaharat (insuficient controlat) 

- bolile cronice ale sistemului respirator, ca de ex. astmul (insuficient controlat), 

bronșita cronică, bronhopneumonia obstructivă cronică (BPOC) 

- afecțiunile cronice ale ficatului, ca de ex. hepatita sau ciroza  

- afecțiuni ale rinichilor, care pot duce de ex. la insuficiență renală sau dependență de 

dializă 

- bolile neoplazice (cancer). 

Și prezența unui sistem imunitar slăbit sau suprimat pot să crească acest risc. Aici intră în 
special: 

- imunodeficiența primară 

- anumite boli specifice, ca de ex. scleroza multiplă, bolile reumatice 

- consumul de medicamente, care poate conduce la o funcționare limitată a sistemului 

imunitar, de ex. tratamentul cu cortizon. 

Copilul dumneavoastră poate fi scutit de prezența obligatorie la școală și în cazul în care 

cineva din propria locuință are un risc de evoluție gravă în cazul unei îmbolnăviri cu virusul 

Corona. Și în această situație necesitatea lipsei de la cursuri trebuie dovedită cu o adeverință 

medicală. 

Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule 
Spiesen – Elversberg 

Am Ring 39 a 
66583 Spiesen-Elversberg 

„Alles Leben ist Geheimnis, 
alles Leben ist Wert.“ 

(Albert Schweitzer) 

 


