Giấy chứng nhận sức khỏe có ký nhận hàng ngày
Cho đến bây giờ bạn đã nhận được thêm những thông tin từ trường của con bạn, trong đó có mẫu
giấy chứng nhận sức khỏe, phải được ký hàng ngày. Chúng tôi yêu cầu bạn lưu ý những điều sau:
1. Chúng tôi muốn nhấn mạnh với bạn rằng việc xác nhận và chữ ký hàng ngày của bạn chính là
điều kiện cho việc đi học của con bạn.
2. Bạn hãy làm việc xác nhận này như một phần không thể thiếu trong thói quen hàng ngày của bạn
trước khi con bạn đi đến trường học. Đưa cho con của bạn bản xác nhận này hàng ngày để con
mang đến trường nộp – tốt nhất là bảo quản trong 1 kẹp tài liệu (Pendelmappe).
3. Kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2020, trường không được phép nhận hoc sinh nếu không có giấy
chứng nhận sức khỏe được ký hàng ngày. Là cha mẹ, bạn có nghĩa vụ phải lập tức đón con ở trường
về nhà nếu ngày nào đó thiếu chữ ký xác nhận của bạn. Nếu bạn không làm như vậy, cuối cùng nhà
trường có nghĩa vụ phải báo cho sở cảnh sát hoặc đưa con bạn đến nơi tạm thời chăm sóc.
4. Bạn phải có nghĩa vụ xác nhận một cách trung thực rằng bạn không nhận thấy bất kỳ triệu chứng
bệnh tật nào của con bạn hoặc của các thành viên trong gia đình. Đối với việc này không cần thiết
phải có xác nhận của y tế. Vấn đề ở đây là bạn nhận thấy được các triệu chứng của bệnh tật.
5. Nếu một hoc sinh tại trường có các triệu chứng của bệnh Covid-19, nhà trường có nghĩa vụ
ngừng việc học tập của học sinh đó và yêu cầu phụ huynh đến đón về.

