ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ
Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι,
αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες παιδιών που πηγαίνουν σε παιδικούς σταθμούς και
σχολεία,
Μετά τις καλοκαιρινές διακοπές άρχισε αναπροσαρμοσμένη η κανονική λειτουργία
σχολείων και παιδικών σταθμών. Έκτοτε δίνεται υψηλή προτεραιότητα στην
προστασία από μολύνσεις στις κοινόχρηστες εγκαταστάσεις. Το Υπουργείο
Πολιτισμού της Έσσης δημοσίευσε ένα αναθεωρημένο σχέδιο υγιεινής (έκδοση 6.0
της 28ης Σεπτεμβρίου 2020), το οποίο εφαρμόζεται στα σχολεία του Όφενμπαχ. Η
Δημοτική Υγειονομική Υπηρεσία επεξεργάστηκε συμπληρωματικές συστάσεις
υγιεινής, οι οποίες εφαρμόζονται επίσης.
Χάρη σε στοχευμένους τοπικούς περιορισμούς καταφέραμε μετά τις καλοκαιρινές
διακοπές να ελέγξουμε την επιδημιολογική κατάσταση στο Όφενμπαχ τόσο, ώστε να
αποφευχθεί μία υπερφόρτωση του συστήματος υγείας και τα σχολεία και οι παιδικοί
σταθμοί να μπορούν να εκπληρώσουν το μορφωτικό και μαθησιακό τους έργο
χωρίς αξιόλογους περιορισμούς. Καταφέραμε να αποφύγουμε ένα εκτεταμένο
κλείσιμο.
Η παρούσα εξέλιξη των νέων μολύνσεων με Covid-19 σε ολόκληρη την περιοχή του
Ρήνου και του Μάιν απαιτεί ξανά την κατάλληλη αντίδραση εκ μέρους των
δημοτικών υπηρεσιών, προκειμένου και πάλι να ελεγχθεί η επιδημιολογική
κατάσταση το φθινόπωρο και τους χειμερινούς μήνες που ακολουθούν.
Στο Όφενμπαχ είναι καταγεγραμμένος αυτήν τη στιγμή ένας μεγάλος αριθμός νέων
μολύνσεων από Covid-19. Η συχνότητα εμφάνισης σε διάστημα 7 ημερών
ανερχόταν στις 16 Οκτωβρίου 2020 σε 110,5 κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους.
Σύμφωνα με τα τωρινά επιστημονικά δεδομένα, τα παιδιά διαδραματίζουν πολύ
μικρό ρόλο στη μετάδοση του ιού. Μέχρι στιγμής διεξήχθησαν τεστ σε περίπου
2.500 παιδιά στο Όφενμπαχ λόγω εμφάνισης θετικού κρούσματος στη σχολική τους
τάξη ή στο γκρουπ τους στον παιδικό σταθμό. Βρέθηκαν μόνο λίγα τεστ με θετικό
αποτέλεσμα, έτσι ώστε σύμφωνα με τη Δημοτική Υγειονομική Υπηρεσία η
πιθανότητα μετάδοσης ανάμεσα στα παιδιά να θεωρείται μέχρι στιγμής πολύ μικρή.
Τα παιδιά μολύνονται κατά κανόνα από τους ενηλίκους. Αυτά τα θετικά τεστ δεν
αποτελούν λόγο ανησυχίας, ωστόσο απαιτούν μία συντονισμένη προληπτική
δράση, προκειμένου να εξασφαλιστεί η λειτουργία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και
μετά τις φθινοπωρινές διακοπές.
Μέτρα σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Ο Δήμος ενεργεί σύμφωνα με το Σχέδιο Κλιμάκωσης και Πρόληψης του Κρατιδίου
της Έσσης και σε συντονισμό με τις συνορεύουσες πόλεις και περιφέρειες καθώς
επίσης και τα Υπουργεία. Για τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ισχύει πια
για τις δύο εβδομάδες μετά τις διακοπές η υποχρέωση να χρησιμοποιείται
προληπτικά μάσκα προστασίας στόματος και μύτης και κατά τη διάρκεια του
μαθήματος. Το μάθημα της γυμναστικής επιτρέπεται να διεξάγεται μόνο ανέπαφα.
Οι παιδαγωγοί στους παιδικούς σταθμούς θα φορούν επίσης μάσκα, όταν
βρίσκονται εκτός του γκρουπ ευθύνης τους. Αυτό το μέτρο προστασίας και ο
αυστηρός διαχωρισμός του εκάστοτε γκρουπ στον παιδικό σταθμό μπορεί
δυστυχώς να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του χρόνου φύλαξης σε μεμονωμένους
παιδικούς σταθμούς.
Προς το παρόν αυτά τα μέτρα αποτελούν το πιο αποτελεσματικό μέσο για την
εμπόδιση εξάπλωσης του κορωνοϊού και την αποφυγή μίας εκτεταμένης διακοπής

λειτουργίας σχολείων και παιδικών σταθμών. Η υποχρέωση μάσκας είναι ανάλογη
προς τον επιδιωκόμενο σκοπό. Αποτελεί μόνο μία μικρή παρέμβαση στα
δικαιώματα των ατόμων, τα οποία θα επηρεαζόντουσαν ακόμα περισσότερο από
εκτεταμένα μέτρα κλεισίματος.
Αιτία της έντονης τοπικής επιδημιολογικής κατάστασης παραμένει η επικίνδυνη
συμπεριφορά τμήματος του πληθυσμού, το οποίο δεν εφαρμόζει τους κανόνες
απόστασης και υγιεινής. Επίσης εξακολουθούν να εμφανίζονται μολύνσεις λόγω
ταξιδιών σε περιοχές υψηλού κινδύνου. Δυστυχώς, οι φθινοπωρινές θερμοκρασίες
και η χαμηλή ηλιοφάνεια της εποχής ευνοούν επίσης την εξάπλωση του κορωνοϊού.
Γι΄ αυτόν το λόγο σας κάνουμε έκκληση να αερίζετε τακτικά τους χώρους
παραμονής σας.
Η αστυνομία και η δημοτική αστυνομία διεξάγουν εντατικούς ελέγχους στην πόλη,
σε μπαρ κι εστιατόρια και σε λεωφορεία της αστικής συγκοινωνίας του Όφενμπαχ,
προκειμένου να εφαρμόζεται η χρήση μάσκας προστασίας και ο περιορισμός των
επαφών.
Μετά τις φθινοπωρινές διακοπές θα συνεχιστεί στα σχολεία η αναπροσαρμοσμένη
κανονική λειτουργία σύμφωνα με τους κανόνες για τον κορωνοϊό. Σας παρακαλούμε
να λάβετε υπ’ όψη σας τους συμπληρωματικούς κανονισμούς και να ζητήστε από το
παιδί σας να συμπεριφέρεται ανάλογα.
Διαχείριση μολύνσεων σε παιδικούς σταθμούς και σχολεία
Οι γονείς πολύ συχνά ανησυχούν για τη διαχείριση της κατάστασης από τη Δημοτική
Υγειονομική Υπηρεσία σε περίπτωση εμφάνισης μόλυνσης στο σχολείο του παιδιού
τους. Αναφορικά με αυτό το θέμα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο πιθανός
κίνδυνος μόλυνσης στο σχολείο εξετάζεται ξεχωριστά για κάθε ένα κρούσμα
μόλυνσης. Ο τρόπος προσέγγισης δεν είναι πάντα ίδιος με άλλα, προηγούμενα
κρούσματα. Οι γιατροί της Δημοτικής Υγειονομικής Υπηρεσίας εξετάζουν σε κάθε
μία περίπτωση βάσει διαφόρων παραγόντων κινδύνου αν πρέπει ενδεχομένως να
τεθεί σε καραντίνα μία ολόκληρη τάξη ή ένα ολόκληρο γκρουπ παιδικού σταθμού
και/ ή να διεξαχθούν τεστ. Η αξιολόγηση του κινδύνου γίνεται βάση καθορισμένων
κριτηρίων. Αυτά περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ερωτήματα όπως: Έγινε συνεπής
χρήση της μάσκας προστασίας; Πόσο καλός αερισμός έγινε; Πώς καθόντουσαν τα
παιδιά; Πόσο κοντινή ήταν η επαφή και με ποια παιδιά; Πόσο καιρό πριν τη
διάγνωση της μόλυνσης ήταν το παιδί ήδη μεταδοτικό; Πού και για πόσο χρόνο
παρέμεινε στο σχολείο σε αυτό το διάστημα;
Το ερώτημα αν ένα παιδί θα υποβληθεί σε εξετάσεις εξαρτάται πάντα και από την
πρακτική δυνατότητα διεξαγωγής τεστ από τους γιατρούς και τα εργαστήρια. Οι
ασθενείς με συμπτώματα έχουν πάντα προτεραιότητα έναντι ύποπτων κρουσμάτων
χωρίς συμπτώματα. Εξάλλου, πρέπει να υπάρχουν σε ετοιμότητα αρκετά τεστ για
ανθρώπους που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, στις οποίες κατά κανόνα δεν
ανήκουν τα παιδιά. Ωστόσο, η Δημοτική Υγειονομική Υπηρεσία εξακολουθεί να
επιδιώκει κατά το δυνατόν την εξασφάλιση διεξαγωγής τεστ για παιδιά.
Ένα περαιτέρω ερώτημα αφορά στην ειδοποίηση των γονέων, η οποία τον
τελευταίο καιρό δεν ήταν πια δυνατό να πραγματοποιηθεί σε όλες τις περιπτώσεις
τόσο σύντομα. Η παρακολούθηση των επαφών αποτελεί ένα εξαιρετικά χρονοβόρο
έργο, το οποίο η Δημοτική Υγειονομική Υπηρεσία εκτελεί επτά ημέρες την εβδομάδα
από το πρωί έως αργά το βράδυ. Με τους αριθμούς μόλυνσης να αυξάνονται
περαιτέρω, η παρακολούθηση των επαφών είναι εξαιρετικά κοπιώδης. Γι’ αυτό
μπορεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις οι γονείς να μην ειδοποιούνται από τη
Δημοτική Υγειονομική Υπηρεσία. Αυτό συμβαίνει ιδιαιτέρως, όταν η Δημοτική

Υγειονομική Υπηρεσία δεν θεωρεί απαραίτητο κανένα περαιτέρω μέτρο για το
συγκεκριμένο παιδί.
Πληροφορίες για γονείς στο διαδίκτυο και στη Γραμμή Γονέων
Κατανοούμε απολύτως ότι ως γονείς και κηδεμόνες θα θέλατε να ενημερωθείτε
λεπτομερώς σε περίπτωση ενός πιθανού κρούσματος μόλυνσης στο εκπαιδευτικό
ίδρυμα του παιδιού σας. Σας παρακαλούμε, όμως, από σήμερα κιόλας να δείξετε
κατανόηση, αν στο μέλλον προκύψουν συχνά καταστάσεις, στις οποίες οι
πληροφορίες θα διαβιβάζονται μόνο από τη διεύθυνση του σχολείου ή του παιδικού
σταθμού, προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις στις διαδικαστικές
λειτουργίες της Δημοτικής Υγειονομικής Υπηρεσίας.
Κατά συνέπεια, σας παρακαλούμε, σε περίπτωση που χρειάζεστε πληροφόρηση, να
επικοινωνείτε πάντα πρώτα με το εκπαιδευτικό σας ίδρυμα, Η Δημοτική Υγειονομική
Υπηρεσία δεν μπορεί πια να επεξεργάζεται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα όλα
τα ερωτήματα που μπορεί να υποβάλλονται σε καθημερινή βάση και από άλλους
πολίτες.
Για να σας παρέχουμε εκτός από το σχολείο και τον παιδικό σταθμό μία ακόμα
υπηρεσία πληροφόρησης, θα δημιουργηθεί -πέρα από την υφιστάμενη Τηλεφωνική
Γραμμή για τους Πολίτες- μία Γραμμή Γονέων, με πιθανότερη ημερομηνία έναρξης
λειτουργίας την Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου. Από κει κι έπειτα θα μπορείτε να
επικοινωνείτε με τη Γραμμή Γονέων από Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 10 π.μ. ως
τις 4 μ.μ. στο τηλέφωνο 069 840004 567. Εκεί θα λαμβάνετε γενικές πληροφορίες
σχετικά με την καραντίνα, τη διεξαγωγή τεστ και τη νόσηση με Covid-19. Επιπλέον,
στην ιστοσελίδα www.offenbach.de/corona-eltern μπορείτε να βρείτε μία φόρμα
επικοινωνίας με τη Δημοτική Υγειονομική Υπηρεσία, καθώς επίσης περαιτέρω
πληροφορίες για γονείς.

Περαιτέρω δυνατότητες πληροφόρησης:


Η Υπηρεσία Δημοσίων Σχέσεων δημοσίευσε σε διάφορες γλώσσες στην
ιστοσελίδα www.offenbach.de/reiseinfo πληροφορίες για download, οι οποίες
αφορούν ταξιδιώτες που επιστρέφουν. Αυτός ο σύνδεσμος μπορεί να
διανεμηθεί με υπηρεσίες Messenger, δεδομένου ότι δεν γίνεται αποστολή
προσωπικών δεδομένων.
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