
 

 
 
Priopćenje za javnost – prijevod na HRVATSKI  
Liestal, 30. travnja 2020. 
 
Postupno ublažavanje mjera pandemije  

Povratak u učionicu 
 
Temeljem odluke Saveznog vijeća od 29. travnja, osnovne škole u kantonu Basel-Landschaft 
ponovo će započeti s nastavom 11. svibnja. Povratak na nastavu u učionici prati opsežni koncept 
zaštite. 
 
 Od 11. svibnja učenici iz Basela vratit će se u učionicu radi osnovnog i srednjeg obrazovanja. Uprava za 
obrazovanje, kulturu i sport (BKSD) poduzima ovaj korak kao dio postupnog ublažavanja mjera pandemije 
i ponovno otvaranje osnovnih škola kao mjesta osobnih susreta i zajedničkog učenja djece i mladih. 
 
Sveobuhvatni koncept zaštite  
Prema Federalnom uredu za javno zdravstvo (BAG), djeca razvijaju coronovirus daleko rjeđe od odraslih i 
ne smatraju se pokretačima epidemije. Iz tog razloga, Savezno vijeće dopušta nastavu licem u lice pod 
uvjetom da se poštuju zahtjevi nacionalnog koncepta zaštite. 
 Ovo nadjačava prethodno primjenjiva pravila održavanja udaljenosti između učenika. Pored higijenskih i 
zaštitnih mjera, ona uključuje i zahtjeve za osiguravanjem rada škole u ovoj izuzetnoj situaciji. 
 
 Nastavno tome, Uprava za obrazovanje, kulturu i sport izradila je koncept kantonalne zaštite za osnovne 
škole. Glavni prioritet je zaštita školske djece i zaposlenika škole kao i ljudi koji pripadaju rizičnoj skupini.  
 
Primjenjuje se obvezno školovanje 
 U principu vrijedi obvezno školovanje. Nastava se odvija u školama prema važećem rasporedu u grupi 
normalnih razreda. Osim osnovnih i srednjih škola, opuštanje vrijedi i za glazbene škole, učeničke 
domove i škole za djecu s posebnim potrebama. BKSD je intenzivno provjerio scenarij  "nastava s 
polovicom razreda". S obzirom na trenutačno nisku stopu zaraze, velike organizacijske i obrazovne 
izazove i nepoznato trajanje korona krize, BKSD je odlučio započeti školu s cijelim razredima. 
 
 Briga za djecu: povratak na redovnu ponudu 
 Uz nastavak nastave u osnovnim školama, dječji vrtići, ustanove za dopunsku skrb o djeci i "dnevne" 
obitelji također bi trebalo u velikoj mjeri prebaciti na uobičajeni posao. 
 Ovo također zahtijeva poštivanje BAG-ovih higijenskih propisa i drugih zaštitnih mjera.  
Doprinosi roditelja u mjesecu svibnju još uvijek se ne obračunavaju, pod uvjetom da se skrb za djecu ne 
koristi zbog korone. 
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