Vaduz, aos 3 de novembro de 2020 – AK/RM/ij-4253
Caros Pais,
Em virtude da pandemia do COVID-19, o nosso país enfrenta grandes desafios em todas as áreas
públicas e privadas, o que também significa limitações na vida de cada um. Neste contexto, o
Conselho Escolar tem como prioridade, por um lado, garantir o acesso à educação e, por outro lado,
ajudar, da melhor forma possível, no combate à propagação do coronavírus. Por este motivo,
diversas medidas já foram tomadas e as normas de proteção implementadas há vários meses nas
escolas. Nós agradecemos muito cordialmente a cada um de vocês pela compreensão e cooperação
na implementação das medidas de proteção!
As escolas continuam a depender da sua colaboração, de forma a superar esta crise com sucesso.
Por este motivo, solicitamos-lhe novamente observar os seguintes pontos na área escolar:


Os alunos devem ficar em casa se estiverem doentes.



No caso de um pai ou uma mãe apresentar sintomas da Covid-19, este/esta deve aguardar o
resultado do teste antes de mandar a criança para a escola.

As escolas têm feito todos os esforços para conter a propagação do coronavírus. Por isso, foram
tomadas providências adicionais para evitar ao máximo o contacto entre as classes de todas as
séries. O objetivo é reduzir possíveis focos de contágio e assegurar o rastreio dos contactos.
Certamente, todas estas limitações do dia-a-dia escolar “normal” constituem uma difícil e
desafiadora prova de paciência para todas as pessoas envolvidas, inclusive para os alunos. Contudo,
a saúde de todos os habitantes, o que inclui também as nossas alunas e os nossos alunos, é de
máxima prioridade. Nós concentramos todos os nossos esforços para que as aulas presenciais nas
escolas possam ser mantidas graças ao cumprimento das medidas de proteção. Queremos, ao
máximo, evitar o fechamento das escolas, como ocorrido em março de 2020, para podermos garantir
o acesso às instituições escolares nas áreas do ensino obrigatório, a aprendizagem dos nossos alunos
e, também futuramente, ajudar as famílias da melhor forma possível. Para isso, caros pais e alunos,
nós continuamos a necessitar do seu apoio na implementação das medidas de combate a esta
pandemia.

Fiquem bem e cuidem-se!

Arnold Kind, Chefe do Conselho [Escolar]

Lave bem
as mãos

Evite o aperto
de mãos

Espirre e tussa
para a curva
do braço

Mantenha
distância

Use máscaras em
transportes e
edifícios públicos

Sintomas?
Fique em casa,
ligue para a linha
de apoio:
+423 235 45 32
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Obrigado!

