
Tłumaczenie komunikatu prasowego

Liestal, 30 kwietnia 2020

Etapowe luzowanie obostrzeń pandemicznych

Powrót do sal lekcyjnych

Decyzją Rady Federalnej z 29 kwietnia zostaje wznowiona nauka w szkołach podstawowych i
średnich  w  kantonie  Bazylea-Okrag  z  dniem  11  maja.  Otwarciu  szkół  towarzyszy
kompleksowa koncepcja bezpieczeństwa.

Z dniem 11 maja br powracają na zajęcia lekcyjne uczennice i uczniowie szkół podstawowych i 
średnich w Bazylei-Okrag. W ramach etapowego luzowania obostrzeń związanych z pandemią 
koronawirusa Dyrekcja ds. Edukacji, Kultury i Sportu (BKSD) zadecydowala o ponownym 
otwierciu szkół jako miejsc osobistych spotkań i wspólnej nauki dla dzieci i młodzieży.

Kompleksowa koncepcja bezpieczeństwa 
Zdaniem Federalnego Urzędu Zdrowia (BAG) dzieci w dużo mniejszym stopniu zakażają się 
koronawirusem niż dorośli i nie napędzają procesu rozprzestrzeniania sie epidemii. Dlatego Rada 
Federalna zezwala na powrót do nauczania bezpośredniego, pod warunkiem przestrzegania wymogów 
krajowej koncepcji bezpieczeństwa. Zgodnie z nią zostają zniesione dotychczas obowiązujące zasady 
zachowania odległości między uczennicami i uczniami. Ponadto obejmuje ona zarówno działania na 
rzecz bezpieczeństwa i higieny jak również wytyczne dotyczące zapewnienia funkcjonowania szkoły 
w tej wyjątkowej sytuacji.

Biorąc pod uwagę powyższe, Dyrekcja Edukacji, Kultury i Sportu stworzyła kantonalną koncepcję 
bezpieczeństwa dla szkół podstawowych i średnich. Zgodnie z nią najważniejsze jest bezpieczeństwo 
uczniów i pracowników szkół oraz osób należących do grupy ryzyka.

Realizacja obowiązku szkolnego
Edukacja szkolna jest zasadniczo obowiązkowa. W szkołach odbywają się zajęcia zgodnie z 
obowiązującym planem lekcji w ramach normalnej organizacji klas. Oprócz szkół podstawowych i 
średnich luzowanie obostrzeń pandemicznych dotyczy również szkół muzycznych, specjanych 
ośrodków szkolno-wychowawczych i szkól specjalnych. Dyrekcja ds. Edukacji, Kultury i Sportu 
intensywnie zweryfikowała scenariusz redukcji liczebności uczniów o połowę w poszczególnych 
klasach. Biorąc pod uwagę obecny niski wskaźnik zakażeń, duże wyzwania organizacyjne i 
pedagogiczne oraz nieokreślony czas trwania kryzysu koronowego, Dyrekcja ds. Edukacji, Kultury i 
Sportu postanowiła wznowić naukę w klasach z kompletem uczniów.

Opieka nad dziećmi: Powrót do regularnej oferty
Wraz ze wznowieniem nauki w szkołach podstawowych i średnich, regularne funkcjonowanie 
powinny podjąć również w znacznym stopniu przedszkola, szkolne placówki opieki nad dziećmi i 
dzienni opiekunowie do dzieci. Placówki te będą musiały także przestrzegać przepisów Federalnego 
Urzędu Zdrowia dotyczących higieny jak również zachować dalsze środki bezpieczeństwa. 
W miesiącu maju rodzice są nadal zwolnieni od uiszczania składek, pod warunkiem, ze nie korzystają 
z opieki na dziećmi z powodu koronawirusa. 
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