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Einwohnergemeinde 
Lauterbrunnen 
 

An die Eltern und Erziehungsberech-
tigten der Schülerinnen und Schüler 
der 8./9. Klasse   

26. Januar 2022 / GS-Nr. 159 / por 

 
Aulas de Quarentena / Ensino à Distância até sexta-feira, 28 de Janeiro de 2022  
 
Caros pais e tutores 
 
Na noite de domingo, 23 de Janeiro de 2022, informei-o da quarentena provisória da classe para o 
8º/9º ano. Ao mesmo tempo, contactámos o rastreio dos contactos do cantão. O rastreio de 
contacto determina a disposição individual da quarentena. Aplicam-se os seguintes regulamentos:  
 
- As pessoas que tenham sido vacinadas (vacinação básica ou reforço da vacinação) ou que 
tenham recuperado nos últimos 120 dias estão isentas da obrigação de quarentena. 
 
Para todas as outras pessoas, deve ser observado o seguinte comportamento durante a 
quarentena: 
 
- Durante a quarentena, os alunos devem permanecer estritamente em casa, ou seja, não estão 
autorizados a assistir a quaisquer eventos ou locais fora de casa (escola, desporto, aulas de 
música, parque infantil, etc.). Você e a sua família também não estão autorizados a receber 
quaisquer pessoas em sua casa.  
 
Nenhum feedback do Contact Tracing até quarta-feira, 26 de Janeiro de 2022 
Infelizmente, apesar dos pedidos de informação, até à data não recebemos qualquer feedback da 
Contact Tracing. No entanto, pedimos-lhe que cumpra os regulamentos acima mencionados até 
quarta-feira, 26 de Janeiro de 2022, inclusive.  
(5 dias de quarentena após o último contacto potencial na sexta-feira, 21 de Janeiro de 2022). 
  
Procedimento adicional - ensino à distância sem quarentena a partir de quinta-feira, 27 de 
Janeiro de 2022 
O ensino à distância mas sem quarentena de aulas terá lugar na quinta-feira 27 e sexta-feira 28 
de Janeiro de 2022. Não se aplicarão então restrições. A partir de segunda-feira 31 de Janeiro, as 
aulas serão retomadas de acordo com o horário.  
 
Agradecemos muito pela vossa cooperação e compreensão. 
 

Freundliche Grüsse 
Schule Lauterbrunnental 

 
Rolf Possel 
Schulleiter 
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