
 
 
 
 

Bouneweg, den 3ten Mee 2020 
 
 
 
 
 
 
Léif Schüler, Léif Schülerinnen. 
Léif Elteren, Léif Tuteuren 
 
 
 
 

No laangem Confinement a SchoulDoheem, geet ab dem 4ten Mee, eise 
Lycée nees progressiv op a mir fänke mat engem Enseignement en alternance 
erëm mat de Coursen an der Schoul un. 
  

Déi adaptéiert Stonnepläng sinn um WebUntis verfügbar an den Detail zu 
wéi enger Grupp der agedeelt gouf kritt der vun ärem Regent. 
  

Mir freeën eis iech geschwënn erëm an der Schoul ze gesinn a schaffen 
un enger ganzer Réi Mesurë fir äre Retour sou sécher wéi méiglech ze maachen. 
  

Den aktuelle Kontext bedeit net nëmmen eng nei Schoulorganisatioun, 
mee och eng ganz Rei "Mesures de protection" (vum MENJE a vun der Santé), 
déi et anzehale gëllt: 
  
OBLIGATORESCHE MONDSCHUTZ 

- ËMMER wann den Ofstand vun 2 Meter NET agehale ka ginn 
- ËMMER wann een am Gebai zirkuléiert : 
- Am Gank an an den Trapenhaiser 
- An de Locaux sanitaires (Vestiaires an Toiletten) 

 
GESTES BARRIERE 

- “Social distancing” :  
- Kee Kierperkontakt  
- Minimum 2 Meter Ofstand zu anere Persounen 
- Am Fall, wou dat net méiglech ass, MUSS een e Mondschutz unhunn. 
- D’Hänn reegelméisseg mat Seef wäschen oder desinfizéieren  

o All Sall ass ekipéiert mat Seef, Desinfektant a Pabéiersdicher 
o Mir stellen op verschiddene Plazen (Entrée, 

Haaptzirkulatiounsplaatzen) am Lycée zousätzlech 
Desinfektiounsstatiounen zur Verfügung. 

- An den Ielebou oder an en Nuesschnappech houschten an néitschen. 
D'Nuesschnappech dono direkt ewechgeheien. 

- Sech sou mann wéi méiglech am Gesiicht beréieren 
- Sou mann wéi méiglech Material mat aneren deelen. Dëst ass an den 

Atelieren nëmme schwéier méiglech. Dofir muss an den Atelieren NACH 
MÉI Wäert op Hänn wäschen/desinfizéiere geluecht ginn. 

  



 
ZIRKULATIOUNSWEEËR 

- Et gëllen NEI Zirkulatiounsweeër, déi mat Feiler a Panneaue gezeechent 
sinn. 

- Op allen Zirkulatiounsweeër ass de Mondschutz OBLIGATORESCH ! 
 

- Haaptgebai 
- Tëschent 7h00 an 8h30 ginn d'Schüler exclusiv zur Entrée beim 1. 

Trapenhaus eran an dann direkt no riets. 
- Ab 8h30 ass dës Dir zou an et kënnt ee just nach zur Entrée beim Portier 

an d'Haaptgebai eran. 
- Trapenhaiser fonctionéieren nëmmen am sens unique, 

1. an 3. Trapenhaus = DESCENTE 
2  Trapenhaus = MONTEE 

- PAUS um 9h40 
o D'Entrée an d'Sortie fir an de Schoulhaff sinn tëschent dem 

Restaurant an der Bibliothéik 
o D'Schüler aus dem Haaptgebai sinn am Schoulhaff vum 

Haaptgebai an Ale Pavillon. 
 

- Neie Pavillon 
- D'Entrée beim Schoulgaart ass déi eenzeg ENTREE fir an den Neie 

Pavillon eranzegoen. 
- All déi aner Dieren (beim Treff, bei der Wiss wou dat neit Gebai hikënnt an 

d'Feiertrap) si just nach als SORTIE ze benotzen. 
- Trapenhaiser fonctionéieren nëmmen am sens unique, 

Trapenhaus (bei der Entrée) = MONTEE 
1. an 3. Trapenhaus + Feiertrap = DESCENTE 

- PAUS um 9h40 
 D'Schüler aus dem Neie Pavillon sinn am Schoulhaff vum Neie Pavillon. 

 
AUSNAM : Am Fall vun engem Feieralarm gëllen dës Indikatiounen NET. An deem 
Fall MUSS awer jidderee säi Mondschutz undoen a sech un déi üblech Consignen, 
déi beim Feieralarm gëllen, halen. 
 
SALLES DE CLASSES ET ESPACES PARTAGES 

- An all Klassesall sinn nach just (maximal) 12 Still a Bänke fir d’Schüler.  
- All Schüler huet eng fix Plaz am Sall.  
- Ab 7h30 ginn déi normal Klassesäll opgespaart an d’Schüler däerfen sech 

schonn an de Klassesall installéieren. 
 
- "Espaces partagés" goufen anescht amenagéiert. Och hei goufen eng Rei 

Sëtzgeleeënheete suppriméiert. 
 

- An de Sekretariater an och an all deenen anere Büroen däerf just eng 
Persoun eragoen. Déi aner musse virun der Dir (mat engem Ofstand vun 2 
Meter) hiren Tour ofwaarden.  
 

- D'Iess- an d'Gedrénksautomate sinn net méi a Betrib. 
 
- De RESTAURANT, d’CAFETERIAan den LTBISTRO sinn zou. Denkt 

drun, dass dir am LTB näischt ze iesse kritt, ausser dir bestellt eng 
“Frupstut” bei Restopolis.lu (Nëmmen fir déi Schüler déi och eng 
Mëttespaus hunn). 

 
An der Iwwerzeegung dass jiddereen sech un dëss Mesuren hält fir dass mir 

dëss dach speziell Situatioun sou gutt wéi méiglech zesumme kënne meeschtere, 
wënsche mir iech e ganz gudde Retour an de LTB. 
 

D’Ekipp aus dem LTB 
 


