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 شروع مدرسه: 

: شود ی شروع مدرسه اعمال م ی برا درزاکسنی ن  التی در ا  ری فدرال ، مقررات ز ی ها تالی ا ر ی سا اتی با در نظر گرفتن تجرب   

 

سه بار در هفته   دی با شهای همه دانش آموزان وجود دارد ، پس از آن آزما ی روزانه برا ستت   کی در هفت روز اول مدرسه   .۱

. ( انجام شودو جمعه چهارشنبه -)دوشنبه   

. معاف هستند تست کرونااز المت کامل دارند ، س ت ی وضع  ای کامل برخوردارند   ونی ناسی که از واکس ی آموزان  انشد  

 

تا   ی رچه ااست. ماسک پاالزامی  ماسک زدن ، کالس درسیمدرسه ، از جمله در   یهفته اول مدرسه در همه ساختمانها ۴در . ۲

. ( الزم استیجراح   پزشکی و یا )حداقل ماسک  ین ی دهان و ب  اسکزدن م یسالگ  ۱۴است ، از  ی کاف یسالگ ۱۴  

. ماسک معاف هستند زدن ماه( ، دانش آموزان از شرط  6معتبر )حداکثر  ی پزشک و یا معرفی نامه ی صورت ارائه گواه در  

 

 جشن شروع مدرسه  )کالس اولی ها(: 

 

 سال نیز اعمال می شود: مدارس ام  شروعبر اساس قوانین فوق الزامات ویژه ای در جشن  
 
 

جشن  الف( همه والدین و سایر مهمانان شرکت کننده می توانند فقط با مدارک واکسیناسیون ، بهبودی یا شواهد منفی معتبر در  
به عنوان همراه در  تعداد افرادی که  در اصل معاف هستند.  تستسالگی از الزام ۶مدرسه شرکت کنند. کودکان تا سن  شروع 

 می شود ، لطفاً به اطالع رسانی مربوطه از مدرسه توجه کنید. تعیینمی کنند توسط مدرسه مربوطه  جشن شرکت 
 

، داروخانه ها یا پزشک خانواده خود وقت بگیرید. آزمایشات   تستمراکز  ازاگر به آزمایش نیاز دارید ، سعی کنید به موقع 
PCR  ژن  ساعت و آزمایشات آنتی ۴۸به مدتPoC (تست شخصی )ساعت معتبر است.   ۲۴ 

 
 می شود.  و کنترل بررسی شما  این مدرک هنگام ورود

 
 
)حداقل ماسک    یطب  ین ی دهان و ب  ماسکاز ماسک استفاده کنند. ساختمان در داخل   دی سال با  ۶ یشرکت کنندگان باال  هی کل ( ب

 استفاده شود.  یسالگ  ۱۴از  دی ( بای جراحپزشکی و
 
 
  خانگی و   ایتست کرون دستگاه خود را با  ه اولین روز مدرس  روز صبح  دی باکالس اولی   ی، دانش آموزان  نی ( عالوه بر اج

 کنند.  آزمایش ، شخصی
 
 
 

 

 

 


