Tko će od 26. listopada 2020. u školi morati nositi masku?
Od 26. listopada 2020. sve učenice i učenici u školskoj zgradi i u školskim prostorijama
moraju nositi masku preko usta i nosa. Učenice i učenici od 5. razreda osim toga moraju nositi
masku također u razredu i na svom sjedalu.

Moraju li i učenice i učenici osnovnih škola nositi masku?
Učenice i učenici u osnovnim školama ne moraju nositi masku za usta i nos sve dok su u
učionici ili u prostorijama za nastavu. Zahtjev za nošenjem maske ostaje nepromijenjen u
ostatku školske zgrade i u školskim objektima.

Koje osobe u školi su oslobođene obaveze nošenja maski?
Sve osobe koje se tijekom školskog rada nalaze u školskoj zgradi ili u školskim prostorijama,
uglavnom su obvezne nositi masku preko usta i nosa. Iz ove uredbe isključene su samo osobe
koje iz medicinskih razloga ne mogu nositi masku. To moraju moći dokazati liječničkim
uvjerenjem koje se mora predočiti na zahtjev.
Učenice i učenici u osnovnim školama ne moraju nositi masku preko usta i nosa sve dok su u
učionici ili u prostorijama za nastavu.
Uz to, za učitelje, pomoćno i ostalo osoblje ne postoji zahtjev za nošenjem maske ako se
zadrži minimalna udaljenost od 1,5 metara do drugih osoba u prostoriji. U slučaju
konferencija, sastanaka i na mjestima u prostoriji za učitelje može se tolerirati minimalno
rastojanje ako postoji posebna usklađenost s Člankom 2a paragraf 2 Pravilnika o zaštiti od
korone po pitanju fiksnih sjedala i ako je osiguran plan sjedenja.
Također nije potrebno nositi masku na sjedalima u školskim menzama (prema Članku 14
stavak 2 Pravilnika o zaštiti od korone).
Učenice i učenici koji sudjeluju u cjelodnevnoj nastavi i koji borave u prostorijama za
cjelodnevnu nastavu ili na određenim dijelovima vanjskog prostora također ne moraju nositi
masku preko usta i nosa. To vrijedi i ako se cjelodnevna nastava odvija u fiksnim skupinama i
nemoguće je da se pojedinci iz različitih skupina međusobno miješaju.
Također ne postoji obveza nošenja maske za članove školskih odbora za suradnju ako se održi
minimalna udaljenost od 1,5 metara od drugih osoba u prostoriji. Minimalna udaljenost se
može prekršiti ako je osigurana posebna usklađenost s Člankom 2a stavak 2 Pravilnika o
zaštiti od korone.

Mora li moje dijete nositi masku za vrijeme pauze na školskom dvorištu?
U pauzama se smije odustati od nošenja maske preko usta i nosa dok se jede i pije ako se
poštuje minimalna udaljenost od 1,5 metara do drugih osoba u školskim prostorijama ili ako
se hrana i piće konzumiraju na fiksnim mjestima u učionici.

Kako izgledaju pravila za ispravnu ventilaciju u školi?
Prozračivanje prostorija u školama važan je i učinkovit doprinos značajnom smanjenju rizika
od zaraze virusom korone putem aerosola. Škole u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji slijedit će
najnovije preporuke Savezne agencije za okoliš. To uključuje: svakih 20 minuta povremene
ventilacije, unakrsnu ventilaciju kad god je to moguće i provjetravanje prostorija za cijelo
vrijeme stanke.

Postoje li novi propisi za tjelesni odgoj?
Još uvijek napeta situacija s infekcijom ne dopušta da se školski sportovi odvijaju bez
ograničenja. Zahtjevi za higijenom i zaštitom od infekcija trebaju se uzeti u obzir na
odgovarajući način i s velikom pažnjom. Međutim, važno je da se školski sport, a posebno
tjelesni odgoj odvijaju u trenutnoj situaciji kako bi se stvorile mogućnosti za kretanje, imalo
zdravstveni učinak, nadoknadilo neuobičajeno stanje u školskom radu i pripremilo za
praktične sportske dijelove ispita za maturu i kako bi se omogućili drugi obrazovni programi.
Ovisno o vremenu, nastava tjelesnog odgoja obično će se održavati u sportskim dvoranama
nakon jesenske stanke. Preduvjet za korištenje sportskih dvorana je ventilacijska situacija koja
omogućuje izmjenu zraka i smanjuje koncentraciju aerosola u zraku sportske dvorane.
Korištenje dvorane na licu mjesta analizira školsko tijelo u koordinaciji s odgovornim
vlastima i uredima, a dvorane se u skladu s tim odobravaju za uporabu. Učitelji aktivno
započinju unakrsnu ventilaciju otvaranjem vrata i/ili prozora. U slučaju više dvorana,
pregradni zidovi moraju se podizati nakon svakog sata.
Daljnje informacije mogu se naći na internet stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja.

