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Stimați părinți, stimați tutori legali! 

 

Copilul dvs. va avea în luna septembrie o zi mare – prima zi de școală. Cu siguranță vă gândiți 
deja cum va începe copilul dvs. școala și în ce măsură ar putea fi influențată viața școlară de 
virusul Corona. Pentru mine personal, este foarte important ca dvs. și copilul dvs. să puteți 
începe această nouă perioadă de viață liniștiți și cu bucurie anticipată. De aceea, aș dori să vă 
transmit prin această scrisoare primele informații în legătură cu începutul școlii. 
 
Nimeni dintre noi nu poate spune cu siguranță în ce situație vom fi la toamnă. Însă vă pot 
asigura că împreună cu școlile am învățat în ultimele luni foarte multe despre gestionarea 
situației Corona. Copilul dvs. se va întâlni la toamnă cu cadre didactice care de mai mult de 
un an opun rezistență unei pandemii seculare și care își formează și sprijină elevele și elevii 
cu mult angajament și multă dăruire. 
 
Ministerul învățământului va pune la dispoziția școlilor în luna august un pachet de măsuri 
care în anul școlar 2021/22 vor oferi fiecărei școli posibilitatea de a adopta cele mai bune 
măsuri de protecție împotriva Corona. S-a stabilit deja ca toți elevii să primească în primele 
două săptămâni teste individuale care să fie efectuate în cadrul școlii. Pentru un început de 
școală în condiții de siguranță, se va testa în primele două săptămâni luni, miercuri și vineri. 
Testările au fost implementate foarte bine în toate școlile. Cadrele didactice ale copilului dvs. 
vă vor informa la începutul școlii despre desfășurarea testărilor respectiv veți găsi la adresa 
www.bmbwf.gv.at/selbsttest și video-uri explicative care vă vor arăta exact cum se 
efectuează testele. 
 
Vă urez dvs. și copilului dvs. o vară frumoasă și un început de școală bun. 
 
Cu stimă, 
al dvs 

 
Heinz Faßmann 
Ministru federal al educației, științei și cercetării 
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