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Hamburgo, 28 de setembro de 2020

Caros encarregados de educação, alunos e alunas,

As escolas de Hamburgo têm de ter o cuidado de que o Coronavírus não se espalhe nas mesmas. No 
início de outubro é provável que seja emitido em todos estados alemães um  novo regulamento com 
respeito à quarantena para regressados de viagens de àreas de risco. Segundo o mesmo, a quarantena 
atual de 14 dias poderá ser terminada antecipadamente a partir do 5º dia após o regresso, no caso da 
existência de um teste com resultado negativo.  

Devido a esse facto, o retorno às aulas é interdito às alunas e alunos, que regressem à Alemanha de uma 
área de risco após dia 12 de outubro. A interdição mantém-se até ao dia em que uma quarentena de 5 
dias após o regresso seja cumprida, seguida de um teste negativo que possa ser apresentado à escola.  

Áreas de risco são países, que se encontram na lista do Instituto-Robert-Koch, tal como Gana, Togo, 
Nigéria, Turquia, parcialmente Croácia e Dinamarca, parcialmente Áustria e Holanda, os EUA e Espanha, 
incluindo as ilhas Canárias. A lista completa encontra-se aqui:

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

Pedimos-lhe, como encarregado de educação, que entregue a seguinte declaração na segunda-feira, 19 
de outubro de 2020 ao(à) diretor(a) de turma ou a outro(a) professor(a) responsável pelo seu educando.

Por este meio declaro que o meu educando

_________________________________________                     _______

Primeiro nome Nome de família Turma

(Assinalar o correspondente)

□ não regressou à Alemanha após dia 12 de outubro 2020 de uma área de risco.

□ regressou após dia 12 de outubro 2020 de uma área de risco, mas cumpriu uma quarentena de 
cinco dias, seguida de um teste negativo. Uma cópia do teste encontra-se em anexo.

__________________________________________________________________________

Data e assinatura de um encarregado de educação ou do aluno maior de idade.

Alunos(as) sem declaração preenchida, não podem entrar na escola. Estes serão mandados de 
volta para casa!!!

A base jurídica desta informação é § 23 de HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO

http://www.bonifatiusschule.de/

