SEESTADT BREMERHAVEN
Dezernat IV

Der Magistrat
Dezernat IV
Öffnungszeiten:
Mo. bis Do. 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr

До Родителите и настойниците
на детските градини
в град Бремерхафен

Fr. 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Stadthaus 1, 2. OG, Zi. 231
Auskunft erteilt:
Herr Frost
Tel.: 0471 590 2203
Fax: 0471 590 2090
e-mail: Michael.Frost
@magistrat.bremerhaven.de
Datum: 13.07.2020

Писмо до родителите, които пътуват до и обратно в
интернационални рискови зони

Уважаеми дами и господа
уважаеми родители и настойници,

Тук ще намерите важна информация, за това как вие и вашите деца
да започнете предстоящето си ваканционно пътуване с добро чуство.
Вие знаете ,че различните държави и рeгиони в европа и извън нея се
считат за рискови зони, тъй като все още същестесвува повишен
риск от инфекция с корона.
Ако все пак пътувате до такава страна по време на празниците след
завръщането ви важат правила ,които мога да поясна за вас тук.
За кои държави и области трайно се прилага предупреждение за
пътуване можете да прочетете в интернет сайта на Робърт Кох
института https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges
Coronavirus/Risikogebiete.neu.html.
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Много важно :ако се върнете в Бремерхавен от някои от горните
страни първо трябва да поддържате 14 дневна карантина и да стоите
у дома.
За това трябва да инфомирате зравния отдел на тел (590 2935 или 590
2353).
През това време детето ви не трябва да посещава детска градина или
училище.
Когато вие или някои от вашето семейство имат симптоми на
възможна инфекция веднага отидете до личния си доктор.
Изключение от карантината може да бъде позволено само ако имате
медицинско свидетелство на ( немски или английски език ) с
отрицателен резултат на Ковид 19. Теста трябва да е направен два
дена преди да се върнете в Германия.
Без значение къде ще бъдете през летните седмици, моля ви да
обърнете внимание към защита на здравето си и се пазете здрави
.Това е важно ,за да сте здрави вие и вашите деца и да не
разпространявате вируса .Искаме да предотвратим вируса в детските
градини и улилищата.Само така можем след ваканцията сигурно да
гледаме децата ви и да разчитате на нас.
При въпроси се обърнете към ръководството на детската градина или
на телефон за граждани (115).
Пожелаваме Ви спокойна лятна ваканция .Останете здрави!

С уважение

Михаел Фрост
Общински съвет за училища, култура, младеж ,семейство и жени

