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Do pełnoletnich uczniów 

 

 

 

 

 

 

Działania związane z oszczędzaniem energii i pandemią COVID-19 w 

szkołach 

 

 

Drodzy Uczniowie! 

 

Zwracam się dziś do Państwa, aby z wyprzedzeniem poinformować o możli-

wości wprowadzenia nowych regulacji związanych z pandemią COVID-19 i 

omawianymi obecnie działaniami dotyczącymi oszczędzania energii w 

szkołach. 

 

W związku z prawdopodobnym wzrostem liczby zakażeń w okresie jesienno-

zimowym, ustawodawca federalny dokonał zmian w ustawie o ochronie przed 

infekcjami (niem. IfSG) i stworzył krajom związkowym możliwość określenia 

środków ochrony. Ustawa zawiera obecnie następujące zmiany istotne dla 

szkół: 

 

Kraje związkowe mogą w okresie od 1 października 2022 r. do 7 kwietnia 2023 

r. nałożyć na uczniów od piątej klasy oraz na pracowników szkół, na ściśle 

określonych warunkach, obowiązek noszenia maseczek. Powyższa zmiana nie 

obowiązuje w klasach 1-4. Rząd krajowy wprowadzi te postanowienia w życie 

zgodnie z przepisami nowej ustawy o ochronie przed infekcjami, jeśli odnoto-

wany zostanie wzrost liczby zakażeń. W takim przypadku szkoły zostaną poin-

formowane o tym z odpowiednim wyprzedzeniem. Na ten moment nadal zaleca 

się noszenie maseczek, również po feriach jesiennych 2022 r. 

 

Naszym najważniejszym celem nadal pozostaje umożliwienie nieprzerwanego 

funkcjonowania szkół i przeprowadzanie zajęć stacjonarnych, ponieważ jest to 

szczególnie ważne dla poszerzania kompetencji i rozwoju psychospołecznego 

uczniów. 
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W związku ze strategią wykonywania testów po feriach jesiennych – jak było to 

już wcześniej ustalone i praktykowane – zaleca się doraźne wykonywanie 

testów w domu, tj. w przypadku podejrzenia zakażenia, tak, jak miało to miejsce 

dotychczas. W związku z tym dziękujemy Państwu za rozsądne i pełne zaufania 

podejście do testów wykonywanych w domu! Właściwe podejście do wy-

konywania testów jest podstawą, która umożliwia przeprowadzanie zajęć w 

trybie stacjonarnych.  

 

Testy antygenowe do samodzielnego wykonania będą nadal zapewniane przez 

kraj związkowy. Tak jak dotychczas uczniowie będą otrzymywać testy za 

pośrednictwem szkoły i w razie potrzeby mogą korzystać z nich w domu. Jeśli 

podczas pobytu w szkole ze względu na wystąpienie jednoznacznych objawów 

zajdzie uzasadnione podejrzenie potencjalnego zakażenia koronawirusem, od-

powiadający za ucznia nauczyciel lub opiekun poprosi go o doraźne, sa-

modzielne wykonanie testu antygenowego. Tak jak dotychczas zazwyczaj 

można zrezygnować z wykonania testu w szkole, jeśli zostanie okazane pot-

wierdzenie, że wynik testu wykonanego tego samego dnia w domu przed uda-

niem się do szkoły był negatywny. 

 

W dalszym ciągu polegam na Państwa odpowiedzialności i zakładam, że będą 

Państwo uczęszczać do szkoły zdrowi, ewentualnie w przypadku łagodnych ob-

jawów przeziębienia, z negatywnym wynikiem samodzielnie wykonanego testu. 

 

W związku z obecną sytuacją dotyczącą dostaw gazu otrzymujemy coraz więcej 

pytań o to, w jakim stopniu oszczędzanie energii wpływa na szkoły. 

 

Ze względu na napiętą sytuację dotyczącą dostaw energii i jej negatywne skutki 

dla nas jako obywateli, dla gospodarki i przemysłu, wszyscy jesteśmy zobo-

wiązani do oszczędzania energii.  

 

Niemniej jednak nawet w tym okresie szkoły powinny, z zachowaniem wyty-

cznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zarówno uczniów, jak i pra-

cowników oraz zdrowego środowiska nauki, funkcjonować w sposób tradycyjny. 

Dlatego też, zgodnie z oceną Federalnej Agencji ds. Sieci, szkoły należą do 

tzw. „klientów chronionych”. Objaśnienia oraz więcej informacji dotyczących ak-

tualnego stanu prawnego znajdą Państwo na portalu edukacyjnym  

(www.url.nrw/schulbetrieb-energieversorgungskrise). 
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Drodzy Uczniowie! 

Jako Ministerstwo robimy wszystko, co w naszej mocy, aby wspólnie poradzić 

sobie z wyzwaniami, jakie stawia przed nami okres jesienno-zimowy. Będzie to 

możliwe, jeśli wszyscy będziemy postępować świadomie i odpowiedzialnie, tak 

jak robiliśmy to w minionych miesiącach. Dlatego jeszcze raz dziękujemy za 

Państwa wsparcie.  

 

Życzę Państwu miłych, sprzyjających odpoczynkowi ferii jesiennych. 

 

Z poważaniem 

 

 

 

Dorothee Feller 

 


