Friedrich-Ebert-Gymnasium
Schulleitung

Die wichtigsten Bestimmungen aus dem Corona-Hygieneplan:
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اللمس ممنوع:

تجنب العناق والتصافح باليدي .تجنب لمس الوجه.

السعال و العطس

ا يف كوع الذراع .حافظو عل المسافة تجاه الشخاص الخرين و
.استديروا بعيدا عنهم

غسل اليدين بدقة

خاصة بعد استعمال منديل للنف ،بعد السعال أو العطس ،أو بعد
لمس الشياء العامة و أيضا قبل و بعد الكل و بعد الذهاب إل
.المرحاض

عند الدخول إل المعهد

يجب غسل اليدين و تعقيمهما .عل الولياء تسجيل اي زيارة
للمعهد بمكتب الدارة قبل الدخول.

مناطق محددة للراحة لكل
الدرجات

Jg. 5 und 6 /IVK:
hinterer Hof und „Wäldchen“/Gummiplatz im Wechsel
Jg. 8: Hinterer Hof

Jg. 7: „Wäldchen“/Gummiplatz

Jg. 10: Klassenräume / Innenhof

Jg. 9: Innenhof

Jg. 11: Lehrerparkplatz / RF 1. OG, vor der Biologie
Jg. 12: Innenhof / RF EG Foyer

أوقات متداخلة لتناول وجبة
الغداء لكل الدرجات

Jg. 9-12: 13.15-13.35 Uhr
Jg. 7 & 8: 13.35-14.00 Uhr

Jg. 5: 12.20-12.40 Uhr
Jg. 6 und IVK: 12.40-13.00 Uhr

عند بيان أعراض حادة

يعزل الشخص و يطلب التقاطه من المعهد

التلميذ المعرضون لمخاطر
صحية أعل

يمكنهم ا يف حالت استثنائية أن يعفوا من الدروس الحضوريةi.
الرجاء التصال بمكتب الدارة.
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