
 

W taki sposób chronimy siebie i innych  

 

1. Bei Fieber, Husten oder Krankheit zu Hause bleiben 

Pozostań w domu w przypadku gorączki, kaszlu lub choroby! 

 

2. Desinfektionsmittel verwenden 

Używaj środków dezynfekujących! 

 

3.Nach Möglichkeit einen Mundschutz tragen! 

 Jeśli to możliwe noś maske ochronną! 

 

4. 2 Meter Abstand halten! 

Zachowaj 2 metrów dystansu! 

 

5. In die Armbeuge husten und ins Taschentuch niesen! 

Przestrzegaj zasad higieny podczas kaszlu i kichania! 

 

6. Regelmäßig Hände gründlich waschen! 

Myj często i dokładnie ręce! 

 

7. Hände aus dem Gesicht fernhalten! 

Postaraj się nie dotykać twarzy! 

 

 

Diese Regeln sind verbindlich und gelten bereits auf dem Schulweg! 

Zasady te są wiążące i obowiązują już w drodze do szkoły! 

 

 

 

 

 

 



Quarantäne bedeutet keinen realen Kontakt für zwei Wochen zu anderen Menschen (in der 
Wohnung bleiben, keinen Besuch haben) 

Kwarantanna służy ochronie nas wszystkich przed zakażeniem nowym koronawirusem. Kwarantanna 
ma na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby. W tym czasie unikaj kontaktu przez dwa 
tygodnie do innych osób (zostań w domu, nie zapraszaj niko do domu). 

 

Wer bestätigt mit Corona erkrankte Personen im Haushalt hat, darf nicht in die Schule (die Wohnung 
für 2 Wochen nicht verlassen und keinen Besuch empfangen) 

Jeśli ktoś z twojej rodziny zachorował na koronawirusa, nie możesz przyjść przez 2 tygodnie do szkoły 
(zostań w domu, nie zapraszaj niko do domu). 

 

Wer Personen im Haushalt hat, die vorsorglich in Quarantäne gehen müssen, bleibt auch zuhause. 

Jeśli masz w gospodarstwie domowym osoby, które muszą przejść do kwarantanny jako środek 
ostrożności, również pozostaj w domu. 

 

Wer in ein Risikogebiet verreist, muss eine anschließende zweiwöchige Quarantäne einhalten. 

Każdy, kto podróżuje do obszaru zagrożenia (na przykład Turcja) musi po powrocie przejść 
dwutygodniową kwarantanne. 

 

Schülerinnen und Schüler in Quarantäne müssen täglich am „Lernen zu Hause“ teilnehmen und 
Aufgaben über www.obsdel.de abrufen. 

Uczniowie w kwarantannie muszą wykonywać każdego dnia zadania domowe, które dostaną na 
stronie internetowej www.obsdel.de. 

 

 

 

 

 

 

 


