
LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère de !'Éducation nationale, 
de !'Enfance et de la Jeunesse 

Luxembourg, le 21 septembre 2020 

Monsieur le Ministre aux Relations avec 
le Parlement 

Service central de Législation 
5, rue Plaetis 
L-2338 Luxembourg 

Concerne : question parlementaire n° 2850 commune de Monsieur le Député Sven Clement 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous transmettre en annexe la réponse commune à la question parlementaire 

urgente posée par l'honorable Député Sven Clement. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma parfaite considération . 

Claude Meisch 

Ministre de !'Éducation nationale, de !'Enfance et de la Jeunesse 

cwirtgen
Reçu



Gemeinsam Äntwert vum Minister fir Educatioun, Kanner a Jugend an der Gesondheetsministesch 
op d'parlamentaresch Fro Nr. 2850 vum honorabelen Här Deputeierte Sven Clement 

Ad 1) 

D'lnspection sanitaire huet di genee Donneee betreffend den Zäitpunkt zu deem si vun de 

Laboratoiren d'Resultater vun de Persoune, dei positiv op de COVID-19 getest gi sinn, iwwermettelt 

kritt. 

Desen Zäitpunkt kann verschidden sinn vum Moment, wou de Laboratoire der betraffener Persoun 

d'Resultat matdeelt. 

Den Horaire vun all Appel gett enregistreiert. Soumat kann dei genau Auerzäit retraceiert ginn, zu där 

eng Persoun, dei ee contact a haut risque mat enger infizeierter Persoun hat, informeiert gouf. Dei 

duerchschnettlech Dauer teschent der Receptioun vum positive Resultat an dem Ofschloss vun allen 

Etappe vum Contact-Tracing läit am Allgemengen enner 24 Stonnen. En ass ofhängeg vun der gudder 

Zesummenaarbecht vun alle Persounen, dei dozou opgeruff sinn, dei noutwenneg lnformatioune fir 

dese Contact-Tracing ze ginn. Dozou zielen ach d'Employeuren an d'lnstitutiounen, bei deenen de 

Kontakt ka geschitt sinn. 

Ad 2) 

Et läit op der Hand, datt den Titulaire de classe, dee vun den Elteren iwwert d'COVID-19-lnfektioun 

vun hirem Kand informeiert gouf, des lnformatioun, iwwert d'Regionaldirektioun respektiv 

d'Lyceesdirektioun un d'Cellule de coordination weiderleet. A Recksprooch mat der Direktioun vun 

der Sante ennerhelt des all weider Sehretter fir jee no Situatioun enger Verbreedung vum Virus 

efficace entgeintzewierken. Aus dem Kapitel 4 vun der Note un d'Personal aus de Schoulen an de 

Lyceeen, dei am Virfeld vun der Rentree 2020/2021 un d'Personal gescheckt gouf, ginn dei eenzel 

lnstanze mat hire Missiounen ervir, dei an desem Kontext matwierken. 

Am Fall, wou d'Kand sech zu deem Zäitpunkt an der Schoul befännt, ass d'Prozedur, dei an den 

temporaire sanitäre Recommandatiounen am Kontext vum COVID-19 beschriwwe gett, anzehalen. 

Des Recommandatiounen, dei dem Leierpersonal d'lescht Schouljoer zweemol vu mengen 

zoustännege Servicer gescheckt goufen, si vun der Direktioun vun der Sante an Zesummenaarbecht 

mat mengem Ministere ausgeschafft ginn an och aktuell fir de Grand public um lnternetsite vum 

Gesondheetsministere zougänglech. Am Fall, wou ee Schüler Symptomer huet, muss e säi Mondschutz 

undinn an an engem separate Sall isoleiert ginn, fir dei aner Membere vun der Schoulcommunauteit 

ze schützen. 

Ad 3) 

Ewei et aus de Circulairen un d'Schoul- an d'Lyceespersonal evirgeet, gett mäi Ministere, soubal e vun 

enger Direktioun informeiert gett, dass eng Covid-19-lnfektioun an enger Schoul virläit, dest weider 

un d'Cellule de Coordination. Des Cellule mecht op deeglecher Basis e Rapport zur aktueller Situatioun 

an de Schoulen a steet all Dag a Kontakt mam Comite de Pilotage "Covid-19 and Education". Wann et 

neideg wier, kann dese Comite de Pilotage dei neideg Mesure decideieren. 

D'Mesure vun der Quarantän ennerläit hei der Autoriteit vun der Direktioun vun der Sante. Nemme si 

dierf heifir den Accord ginn a bestemmte Schüler, Klassen oder ganz Cyclen a Quarantän setzen. 
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Een Elterendeel vun engem Schüler, deen a Quarantän muss, ka fir d'Dauer vun der Quarentaine de 

Conge pour raisons familiales ufroen, fir sech em d'Kand ze kemmeren. Am Fall, wou d'Schüler aus 

enger Klass isoleiert ginn, huet jeeweils een Elterendeel d'Meiglechkeet, de Conge pour raisons 

familiales unzefroen, fir d'Kand ausserhalb vun de Schoulzäiten ze encadreieren. 

An der uewe genannte Circulaire ennerscheede mir ausserdeem teschent 3 Szenarien an dest a 

Funktioun vun der Unzuel vun den infizeierte Persounen. 

Scenario 1: Et läit just ee COVID-19-Fall an enger Klass vir 

Am Fall, wou een isoleierte COVID-19-Fall an der Klass virläit, kann een dovunner ausgoen, dass 

d'Source vun der lnfektioun ausserhalb vun der Schoul läit. Deementspriechend gett de Rescht vun 

der Klass net automatesch mat a Quarantän gesat, allerdengs trefft d'Mesure vum lsolement a Kraaft. 

D'Matschüleresou ewei d'Enseignanten, dei an direktem Kontakt mam Kand stoungen, ginn am Kader 

vum Contact Tracing opgefuerdert, sech testen ze loossen. Wärend si op d'Resultater vum Test 

waarden, musse si follgend Consignen, dei an de Circulairen un d'Schoul- an d'Lyceespersonal erkläert 

ginn, befollegen: 

• Falls si keng Symptomer virweisen, ginn d'Schüler an d'Leierpersonal weider an d'Schoul. 

• D'Enseignanten an d'Schüler ab dem Cycle 2 mussen um Terrain vun der Schoul (um 

Schoulhaff), innerhalb vum Schoulgebai an am Klassesall eng Mask unhunn. An dest wärend 5 

Deeg nom leschte Kontakt mat der infizeierter Persoun a wärend si op d'Resultat vun hirem 

Test waarden. 

• D'Schüler aus der betraffener Klass esou ewei hiert Leierpersonal eviteieren all Kontakt mam 

Rescht vun der Schoulcommunauteit. Dat heescht: 

o D'Schüler ginn net an de Schoulhaff wann aner Klassen do sinn. 

o D'Schüler ginn net mei an den Turn- a Schwammunterrecht. 

o D'Schüler ginn net mei an d'Raim vum SEA (Services d'education et d'accueil), mee 

ginn den eischten Dag vun hirem lsolement isoleiert um Niveau vum SEA betreit. Vum 

nächsten Dag u ginn des Kanner net mei ausserhalb vun de Schoulstonne betreit a 

mussen nom Unterrecht heemgoen. 

Ausserdeem dierfen d'Kanner net mei un ausserschouleschen Aktiviteiten (z. B. Hobbyen, kulturell 

Evenementer etc.) deelhuelen. 

Scenario 2: Et feie mei COV/D-19-Fäll an enger Klass vir 

Och hei kann een net direkt dovunner ausgoen, datt et eng lnfektiounsketten an der Schoul gett. 

D'Schüler kennen sech z. B. och baussent der Schoul bei gemeinsamen Aktiviteiten ugestach hunn. 

Trotzdeem ass d'lnfektiounsgefor an desem Fall natierlech mei heich an dofir gett als 

Virsichtsmoossnam een oder mei Enseignanten esou ewei dei ganz Klass a Quarantän gesat. 

Ausserdeem gett eng ldentifikatioun vun all Kontaktpersoun an der Schoul duerchgefouert (Contact 

Tracing). 

Scenario 3: Et gett eng lnfektiounsketten an enger Schou/ 

Wa mei Persounen sech innerhalb vun der Schoul ugestach hunn, dann trefft de Comite de Pilotage 

"Covid-19 and Education" zousätzlech Protektiounsmoossnamen. Des Mesure kennen esouwuel vum 

Gesondheetsministere ewei och vum Educatiounsministere geholl ginn. Och hei gett nees e Contact 

Tracing vun de Kontakter gemaach an dei betraffe Klasse ginn a Quarantän gesat. 
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D'Protektioun vun alle Schüler esou ewei vum ganze Leierpersonal ass a bleift weiderhin d'Prioriteit. 

Duerch e kollektiven Effort an eng enk Zesummenaarbecht teschent alle bedeelegten Acteuren bleiwe 

mir weiderhi reaktiv, sou dass dei jeeweils entspriechend Mesure getraff kenne ginn. 
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