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14 de Março de 2020 
 
SRA-CoV2 / COVID-19 - Informação para os pais 
 
Caros pais, caros tutores 
 
De acordo com a comunicação de 13 de março de 2020, do conselheiro governamental Dr. Jon Domenic Parolini, todas as 
escolas primárias do cantão de Grisons serão fechadas a partir de 16 de março de 2020 até novo aviso. 
 
Devido a esta situação inicial, as escolas de Bonaduz, Rhäzüns e OSBR estão a tomar as seguintes medidas imediatas: 
 
1. As escolas em Bonaduz, Rhäzüns e OSBR serão encerradas a partir de 16 de Março de 2020 até nova ordem. 
As estruturas diurnas existentes que complementam as escolas não terão continuidade. 
Não haverá lições até nova ordem. 
Os trabalhos de casa e o ensino à distância serão, por enquanto, dispensados. 
As reuniões, sessões e reuniões de pais são canceladas até novo aviso e serão remarcadas no devido tempo.  
 
2. A escola informará sobre todos os outros passos através dos respectivos sites da escola. Por favor, visite regularmente as 
nossas notícias publicadas.  
3. cuidados de emergência serão prestados para casos de dificuldade durante a primeira semana (16.-20.03.), de acordo com o 
horário individual.  
Apenas crianças saudáveis e sem sintomas de constipação (tosse, febre ou dificuldades respiratórias) serão atendidas.  
Como regra geral, os pais devem cuidar dos seus filhos em casa, se possível, no espírito de solidariedade geral e de 
responsabilidade partilhada. Peça ao seu empregador, no âmbito das obrigações legais de cuidados (OU Art. 324a), boa vontade 
e soluções flexíveis nesta situação extraordinária. Gostaríamos de salientar que o nosso pessoal escolar também é directamente 
afectado em alguns casos e deve garantir o cuidado dos seus próprios filhos. Estamos, portanto, nos esforçando para aliviar a 
nossa empresa tanto quanto possível. Os cuidados em casa não devem ser prestados por maiores de 65 anos de idade ou por 
membros de grupos classificados como vulneráveis. 
 
Aplicação para cuidados de emergência 
O pedido de atendimento de emergência em casos de dificuldade deve ser enviado por e-mail até domingo, 15.03. ao meio-dia, 
com as seguintes informações: 
 
primeiro nome, sobrenome, classe da criança 
Número de telefone dos pais/responsáveis 
Justificação 
Em que dias da semana é necessário o cuidado? 
É necessária supervisão na hora do almoço (incluindo refeições pagas)? 
 
Jardim de Infância e Escola Primária Bonaduz  monika.zimmermann@schule-bonaduz.ch 
Jardim de Infância e Escola Primária Rhäzüns  seraina.schoop@schule-rhaezuens.ch 
Associação do Ensino Superior Bonaduz-Rhäzüns  marina.cavelti@osbr.ch 
 
Em caso de emergência, você pode nos contatar no domingo, 15.03. das 10.00-12.00 horas no seguinte número de telefone: 
 
Monika Zimmermann, Gestão Escolar Bonaduz  076 240 70 64 
Seraina Schoop, Directora Rhäzüns  079 541 20 40 
Marina Cavelti, Gestão Escolar OSBR  079 349 97 03 
 
Por favor, note que as instruções federais/cantonais sobre medidas de higiene também devem ser observadas em privado.  
 
Em caso de mudanças, nós o informaremos nos respectivos sites da escola. 
 
Saudações amigáveis 
 
Escola Bonaduz  Escola Superior Rhäzüns  Associação de Escolas Superiores Bonaduz-Rhäzüns 
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