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Schaffhausen, 19. marca 2020 r.

Koronawirus – Opieka w kantonie Schaffhausen nad dziećmi od 1. roku
przedszkola do 6. klasy szkoły podstawowej
Szanowni Rodzice i Opiekunowie,
Rząd federalny podjął 16 marca 2020 r. decyzję, że co najmniej do 19 kwietnia 2020 r. w szkołach
nie będą się odbywały lekcje. Kantony są odpowiedzialne za stworzenie niezbędnych możliwości
opieki nad dziećmi, którym nie można zapewnić opieki we własnym zakresie. Rząd Kantonu
Schaffhausen zastosował się do zaleceń rządu federalnego.
W duchu solidarności i współodpowiedzialności apelujemy jednak, aby - jeżeli jest to możliwe opiekować się dziećmi w domu (bez pomocy dziadków).
Możliwości opieki
Przedszkola całodzienne, żłobki i świetlice pozostają czynne bez ograniczeń. Dzieci dotychczas
uczęszczające do tych placówek może w dalszym ciągu z nich korzystać.
We wszystkich okręgach szkolnych szkoły będą dodatkowo oferować zastępczą opiekę. Opieka w
szkole jest dostępna dla wszystkich dzieci – zwłaszcza przedszkolnych i szkoły podstawowej –
których rodzice nie są w stanie zorganizować opieki w domu, gdyż na przykład pracują w służbie
zdrowia, w służbach ratowniczych lub w innych placówkach, których usługi dla ludności są
niezbędne. Z opieki zastępczej należy korzystać wyłącznie w razie niemożności alternatywnego
zorganizowania opieki nad swoimi dziećmi.
Jeżeli pilnie potrzebują Państwo opieki nad dziećmi w dni szkolne, prosimy o wypełnienie
odpowiedniego formularza. Formularz należy wysłać na podany na nim adres email lub adres
pocztowy. Bezzwłoczne zameldowanie ułatwi gminom planowanie. Po zameldowaniu otrzymają
Państwo potwierdzenie z informacją o miejscu opieki.
Za wyżywienie swojego dziecka podczas pobytu w szkole (przekąskę przed południem, prowiant
obiadowy, przekąskę popołudniową) odpowiadają Państwo sami jako rodzice/opiekunowie.

Prosimy śledzić dalsze informacje (np. w wersji przetłumaczonej) na lokalnej internetowej witrynie
dotyczącej Koronawirusa i placówek edukacyjnych w Waszej gminie: sh.ch/corona >
Bildungswesen
Dziękujemy Wam za współdziałanie w tej niezwykłej sytuacji.
Z najlepszymi pozdrowieniami
Kanton Schaffhausen
Wydział Edukacji
Kierownik

Christian Amsler, Rząd Kantonalny

