
SEESTADT BREMERHAVEN  

 
 
 
Amt für Jugend, Familie und Frauen / Abteilung Kinderförderung  
 
Pentru părinții și tutorii legali a căror copiii fregventează 
grădinița în orașul Bremerhaven.  

Der Magistrat  
 

 
 
Decernatul IV  
Orar: De Luni. pînă Joi. De la ora  
9.00 pînă la ora 15.00.  
Vineri. De la ora 9.00 pînă la 12.00  
Primaria 1, etajul2, cab. 231  
Furnizează informații: domnul Frost  
Tel.: 0471 590 2203  
Fax: 0471 590 2090  
e-mail: Michael.Frost  
@magistrat.bremerhaven.de  
 
Data: 9 iulie, 2020.  

 

 
Scrisoare pentru părinții care vor călători și se vor întoarce din țări cu risc 
sporit de infectare .  
 
 
Mult stimați Doamne și Domni,  
Dragi părinți și tutori legali,  
 
Pentru ca dvs. și copiii dvs. să aveți parte de o călătorie și o vacanță placută,  
primiți aici informații importante privind călătoria pe care urmați să o faceți.  
 
Precum știți deja, unele țări și regiuni din Europa precum și din afara 
acesteia, sunt țări cu risc sporit de infectare, deoarece acolo există un risc 
crescut de infectare cu Corona Virus.  
 
Daca dvs. totuși veți călători într-o asemenea regiune, la întoarcere veți fi obligați 
să respectați niște reguli importante, pe care aș dori să vi le explic în cele ce 
urmează.  
 
În ce zone și regiuni se aplică avertisment de călătorie puteți urmări zilnic pe 

site-ul Institutului Robert-Koch.  
 
 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges 

Coronavirus/Risikogebiete.neu.html 
 

Postanschrift:  
Postfach 21 03 60  

Foarte important: dacă o să vă intoarceți în Bremerhaven dintr-o  
astfel de țară, la întoarcere sunteți obligat să respectați carantina de 14 zile și 
să stați acasă. Preventiv trebuie să anunțați departamentul  
de sănătate despre acest lucru (tel. 590-2935 sau 590- 2353). Copilul dvs. nu 
are voie în acest timp să fregventeze grădinița sau școala.   
 
Dacă dvs. sau un membru al familie dvs. aveți simptome  
caracteristice virusului Corona, adresațivă imediat medicului dvs.  
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O excepție de la carantină poate fi admisă doar în cazul în care veți prezenta un certificat  
medical (tradus în limbile germană sau engleză) cu un rezultat negativ al testului de Covid-19. 
Testul trebuie să fie făcut cu cel mult doua zile înainte să vă întoarceți în Germania.  
 
 
Indiferent de locația unde veți dori să vă petreceți concendiul, vă rugăm să respectați regulile  
cu privire la protecția sănătății. Aceasta este foarte important ca dvs. și copiii dvs să nu vă  
îmbolnăviți precum și să nu răspîndiți virusul. Noi ne dorim să evităm raspîndirea virusului în școli și 
gradinițe. Doar astfel putem oferi copiilor dvs. siguranță și îngrijire de încredere.  
 
 
Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați administrația grădiniței sau numarul de telefon de 
încredere (Tel: 115).  
 
Vă doresc dvs. precum și familiei dvs. o vacanță plăcută și relaxantă. Rămîneți sănătoși  
 
 
 
 
Cu multă stimă și respect,  
 
 
 
 
 
M ic h ael Fr os t  
Stadtrat für Schule, Kultur,  
Jugend, Familie und Frauen  


