
Festa e mbylljes se vitit shkollor do te organizohet  ndryshe 

kete vit 
Vera po afron dhe bashke me te edhe perfundimi i vitit shkollor. Kete vit 

festa e mbylljes se vitit  shkollor do te organizohet  ndryshe nga vitet e 

tjera.  

Sigurisht qe dita e fundit e shkolles perpara pushimeve te veres, duhet te ndihet shume e 

vecante.  Personeli i shkolles ku ju shkoni do t’ju informoj se si do te organizohet kjo feste ne 

shkollen tuaj, por ajo qe dihet eshte se festa do te organizohet ne grupe te vogla dhe pa 

pranine e prinderve ose te te afermeve tuaj. Dhe sic e kuptoni arsyeja eshte infeksioni i 

perhapur ne gjithe boten nga virusi i kororones.  

Anullimi i kesaj feste tradicionale eshte nje nga disa masat qe komuna vendosi te marre, ne 

menyre qe te ndaloje perhapjen e infeksionit ne komunitet.  

Te gjithe kemi pergjegjesine per te mbrojtur te moshuarit dhe grupet e rezikut te larte nga 

infeksioni i korones. Per kete arsye ju bejme thirrje te gjitheve qe te ndiqni udhezimet e 

autoriteteve, nese festoni vete, me shoke ose me familjen. Natyrishit qe te organizosh nje 

feste me shume te ftuar eshte dicka e bukur dhe shume e vecante, por jo e pershtatshme ne 

kete situate ne te cilen po jetojme. Ne te ardhmen, kur kjo situate te kaloje, do te kemi me 

shume kohe per tu takuar dhe per te festuar te gjithe se bashku.  

Per ju si prinder eshte e shume e rendesishme qe te ndiqni te gjitha udhezimet qe komuna ka 

publikuar me pare. Pergjegjesia e perbashket eshte e vetmja menyre per te zvogeluar 



perhapjen e semundjes dhe te infeksionit. Faleminderit qe ndihmoni dhe kontriboni  per 

gjithcka. 

 Udhezime per kopshtet dhe shkollat: 

● Femijet me temperature, ethe, kolle ose veshtiresi ne frymarrje duhet te qendrojne ne

shtepi dhe nuk duhet te dergohen ne shkolle .

● Kjo eshte e vlefshme edhe ne rastet e shenjave me te lehta te semundjes, si rrufe ose

dhimbje te lehta te fytit.

● Femijet duhet te qendrojne edhe dy dite te tjera mbasi jane sheruar ne shtepi, mbasi

kane qene te semure, perpara se te kthehen ne shkolle

● Ata femije qe nuk jane te semure, duhet te shkojne ne shkolle edhe ne qofte se dikush

nga familja eshte i semure.

● Ne shkollen fillore kjo zbatohet ne perputhje me detyrimin e shkolles.

Skolavslutningen blir annorlunda i år 

Sommaren närmar sig och därmed också skolavslutningen. 

I år kommer den att bli annorlunda. 

Självklart ska sista skoldagen inför sommaren kännas speciell. Exakt hur avslutningen blir på 

din skola kommer du att få information om av personalen där, men det kommer att bli ett 

firande i mindre grupper utan föräldrar eller andra anhöriga närvarande. Som du säkert 

förstår beror det på̊ coronapandemin. 

Att ställa in det traditionella firandet är en av flera åtgärder som kommunen behövt fatta 

beslut om för att minska smittspridningen i samhället. 

Vi har alla ett ansvar att skydda äldre och andra riskgrupper från coronaviruset. Därför vill vi 

även vädja till dig att följa myndigheternas rekommendationer om ni på något sätt firar 

skolavslutningen på egen hand. Att ha en fest med inbjudna gäster är väldigt trevligt, men 

just nu är det direkt olämpligt. Det kommer att finnas tid att träffas och fira framöver. 



Som vårdnadshavare är det också viktigt att du fortsätter följa de riktlinjer som kommunen 

tidigare gått ut med. Det enda sättet att minska smittspridningen är genom att ta ansvar 

tillsammans. Tack för allt du gör som bidrar till det. 

Riktlinjer för skola och förskola 

• Barn med feber, hosta och andningspåverkan ska vara hemma.

• Det gäller även vid lindrigare sjukdomssymptom, som till exempel snuva eller lite ont i

halsen.

• Barn ska vara symtomfria i två dagar innan de kommer tillbaka efter att ha varit hemma

sjuka.

• Barn som är friska ska komma som vanligt, även om det finns andra sjuka

familjemedlemmar. I grundskolan ligger detta i linje med skolplikten.


