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Отримувач: 
 
повнолітні учні 
 
федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія 
 
 
 
Робота школи після завершення терміну дії нормативних 
правил, пов'язаних з коронавірусною інфекцією COVID-19 
 

 

Дорогі учениці та учні, 

сьогодні я звертаюся до вас, щоб повідомити про результати 
нормативних правил, пов'язаних з коронавірусною інфекцією CO-
VID-19, термін яких закінчується 31 січня 2023 року.  

Майже трирічне протистояння короновірусній інфекції суттєво 
вплинуло на наше повсякденне життя, зокрема на шкільне життя. 
Завдяки хорошій і довірливій співпраці нам усім вдалося 
справитися зі шкільною повсякденною рутиною в осінній та 
зимовий період. Щиро дякую вам за вашу активну участь і 
підтримку. 

Нинішня ситуація дозволяє нам зробити великий відповідальний 
крок у поверненні до звичного, нормального життя в шкільній 
сфері. 

Імунізація серед населення, зокрема серед школярів та 
вчителів, знаходиться на високому рівні завдяки вакцинації та 
одужанню після інфекції.  

Поточні зміни в федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія 
відповідають аналогічній адаптації правил щодо захисту від 
коронавірусної інфекції майже в усіх інших федеральних землях. 
Відтак, з 31 січня 2023 року втрачають чинність розпорядження у 
своїй поточній формі, які стосуються шкільного сектору.  

За погодженням з міністерством праці, охорони здоров’я та 
соціальної політики з 1 лютого 2023 року особливо важливе 
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значення для вас матимуть такі пункти: 

Скасовано регулярну щомісячну видачу п’яти самотестів. 
Експрес-тести, які ще є в наявності в школах, можуть видаватися 
учням за запитом і використовуватися після цієї дати доти, доки 
вистачатиме запасів. 

У наших школах і надалі дозволяється добровільно носити маски 
для самозахисту або для захисту інших. Звичайно, ніхто не 
піддаватиметься дискримінації через носіння захисної маски; 
вчителі та ви, учениці та учні, самостійно приймаєте рішення щодо 
цього, як і в останні кілька місяців. 
Скасовано обов'язкову п'ятиденну ізоляцію. Згідно з оновленим 
розпорядженням щодо захисту від коронавірусної інфекції з 
1 лютого 2023 року особам з позитивним результатом тесту 
настійливо рекомендується носити принаймні одну медичну маску 
(так звану хірургічну маску) у приміщеннях поза межами власного 
житла впродовж п’яти днів після проведення самотестування. 
Крім того, в школах діють загальноприйняті санітарно-гігієнічні 
правила. 
(https://www.schulministerium.nrw/infektionsschutz)  

Надалі залишається чинним основне правило: якщо ви 
захворіли, вам не можна відвідувати школу. У цьому випадку 
я покладаюся на вашу особисту відповідальність з надією на те, 
що ви відвідуватимете школу, тільки якщо будете здорові.  

Тільки в разі наявності обґрунтованих сумнівів щодо пропуску 
уроків за станом здоров’я (§ 43 абз. 2 Закону про навчальні 
заклади) адміністрація школи може вимагати лікарську довідку.  

Перевірені часом правила етикету, пов'язані з кашлянням та 
чханням, регулярне миття та дезінфекція рук, а також актуальні 
вказівки щодо провітрювання приміщень належать до звичного 
повсякденного шкільного життя, що зі свого боку сприяє 
забезпеченню максимально низького рівня пов'язаних із 
здоров’ям ризиків (особливо тих, які стосуються коронавірусної 
інфекції) у школах (https://www.schulministerium.nrw/lueftung-raum-
luftfiltergeraete-und-co2-messgeraete). 

У співпраці з міністерством праці, охорони здоров’я та соціальної 
політики ми надалі продовжуватимемо уважно стежити за 
розвитком подій. Якщо загальна ситуація знову зміниться, ми 
зможемо негайно забезпечити відповідну підтримку та надати 
рекомендації щодо подальших дій. 

Ми надалі надаватимемо актуальну інформацію через освітній 
портал федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія (www.schul-
ministerium.nrw). 
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Обраний за нинішніх обставин напрямок для повернення до 
звичного нормального повсякденного шкільного життя відповідає 
умовам медичного та соціального розвитку та робить свій внесок 
у сповнене відповідальності повсякденне шкільне життя всіх, хто 
бере в ньому. 

Хочу щиро подякувати вам за вашу активність у цей надзвичайно 
вимогливий для всього суспільства час і бажаю вам усього 
найкращого в майбутньому. 

З повагою 

 

Доротея Феллер 

Міністр у справах школи та освіти федеральної землі Північний 
Рейн-Вестфалія 
 
 
 

 


