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Уважаеми родители,
Все още коронната пандемия определя тона в ежедневието ни. Но през
учебната година 2020/21 искаме да предложиме колкото се може повече часове
в присъствието на децата в училище. Ние ще започнем след лятната ваканция
редовната работа, съобразявайки се с правилата за короната. Това означава,
че обучението ще се провежда отново, отговаряйки на часовете, изискванията
относно съответните предмети, но според условията на пандемията.
За да успееме заедно в това си начинание, ни е нужна Вашата помощ.
С тази информация искаме да Ви уведомиме за заплануваното протичане на
училищната работа и в същото време да Ви помолиме да обсъдите с децата си
новите правила. Отделете за това- за здравето на детето си и за здравето на
другите -10 минути време, не е необходимо повече .

Основното е:
На път за училище, в училището и след училището, продължават да важат
регионалните правила за борба против вируса- корона, между другото
правилата за хигиена, които ние всички вече прилагаме от пролетта: спазване
на разстояние, поведение -етикеция при кашляне и кихане и честото миене на
ръцете.
Най-важното правило е: Детето Ви не бива да посещава училището, ако е
болно или има макар и най- незначителните грипозни симптоми- това
важеше и до сега, но от тук нататък е от особена значение. Особено през
пролетта настинките са силно разпространени. На училище трябва да идват
само деца, които нямат болнични симптоми или които могат да представят
лекарски атест, че симптомите им cа по други причини (напр. алергия).
Ако за детето Ви съществува особено голям риск за здравето му, Ви
умоляваме да обсъдите това с класния учител.
При завръщане от пътувания трябва да се спазват съществуващите правила за
карантина и коронните тестове. Това важи особено при завръщане от
пътувания от рискованите области. При най- малките признаци на заболяване,
дори и да не сте били в рисковани области и страни, трябва да се посъветвате
с лекар, при възможност и да се подложите на тест.
Умоляваме Ви да прочетете приложените инструкции и потвърдите това с
подписа си. Дайте подписаната информация на детето си през първата
училищна седмица да я донесе в училище.

Кохортния принцип
През новата учебната година учебните занятия ще се организират по
кохортния принцип. Кохортите са групи, които са образувани от училищата
според различни критерии и по правило са по- големи от един клас.
Това означава, че ученичките и учениците, които са в класова група, в курсове
или имат часове цял ден заедно или работят заедно, образуват един кохорт. В
кохорта не важат правилата за спазване на разстоянието между ученичките и
учениците. Училището ще Ви информира при запитване, в кой кохорт е детето
Ви.
С правилата в кохорта ще бъде ограничена една възможна инфекция в
училището още в самото начало и ще може да се проследи. Ако в една
кохорта се усъмни или стигне до инфекция с корона, то тогава няма да е
засегнато цялото училище, а само тази кохорта.
Но точно през следващите две седмици след завръщането от ваканцията една
ново образувана кохорта е може би недостатъчна.
Министерството по просветата изказва при това НАЛОЖИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
през първите две учебни седмици в училище да се носи защитна маска,
покриваща устата и носа. Това важи изрично и в часовете. Класовете 1 до
6 се изключват от наложителния съвет за носене на защитна маска,
покриваща устата и носа.

За пешеходните пътеки в училище, в помещенията, ползвани през
междучасието и училищния двор и след тези две учебни седмици важи по
принци, за всички класове, наложителният съвет да се носи защитна
маска, покриваща устата и носа.
Ако детето Ви по медицински причини не бива да носи защитна маска,
покриваща устата и носа, информирайте се за алтернативи като напр. щит прозрачен за лицето Face-Shield.

Преди училището
Дори и много от ограниченията да не се изискват така строго както в началото
на кризата, трябва да продължаваме да предпазваме себе си и всички други
около нас. При това просвещението е много важно. Напомняйте правилата
за хигиена, за поведението -етикетно възпитание при кашляне и кихане и
колко е важно спазването на разстояние, например при чакане на рейса на
спирката.
Училището навреме ще Ви информира за съответните правила. Към това също
спада например дали има промяна в започването на часовете, кои входове
могат да се ползват и дали пешеходните пътеки в училището са изменени.

На път за училище трябва да се носи защитна маска, покриваща устата и
носа. В училищните автобуси и в обществените превозни средства трябва
също да се носи защитна маска, покриваща устата и носа докато все още
съществува задължение за това.
В училището
И в училище се изисква предпазливост.Трябва да се спазва винаги разстояние
към преподавателите и всички други лица в училището. В коридорите, в
мензата и през междучасието продължават да важат за всички ученички и
ученици правилата за спазването на разстояние. Само между ученичките и
учениците принадлежащи към един и същ кохорт те не са валидни.

Насърчавайте детето си да запитва класната си ръководителка или
класния си ръководител, ако има някакви въпроси.
Редовната работа по време на коронната фаза няма да е тази в училището,
на която Вие и детето Ви бяхте свикнали до сега. Възможно е да има промени в
развоя, а също и в часовете спорт и музика, които не биха могли да се
провеждат така както обикновено. Ако имате въпроси относно тези неща,
обърнете се към съответните класни ръководители.
След училището
Бъдете и след училищните занятия предпазливи. Щом детето Ви покаже
симптоми на настинка, свържете се с домашната си лекарка или лекар и се
обадете в училището.
Умоляваме Ви да внимавате детето Ви да има контакт само със съученички и
съученици от своя кохорт. Към всички останали съученички и съученици
трябва да се спазват правилата за разстояние.
Други информации ще намерите тук: https://www.schleswigholstein.de/DE/Landesregierung/III/startseite/Artikel_2020/06_Juni/200623fahrplan_s
chuljahr_2020_2021.html

Инструкции за действие при възможни инфекциозни болести в училище
Учебна година 2020/21
В училище много хора се намират нупрекъснато в тесни пространства, поради
което при съответните обстоятелства лесно могат да се разпространят
инфекциозни болести. Законът за защита от инфекции има за цел да се
предпазят хората от заразни болести, да се открият навреме инфекциите и да
се предотврати по нататашното им разпространяване. Затова в училищата се
вземат особени инфекциозно-противозащитни и хигиенни мерки. Родителите
трябва да подпомагат децата си в прилагането на мерките. Това важи особено
с оглед на от март месец 2020г. според §6 т.1 № ф, Закон за защита от
инфекции, задалжителна за регистриране корона- вирустна болест -2019
(КОВИД-19).

Ако са на лице болестни признаци при децата или членове от домашната
общност и семейство на децата, които могат да са във връзка с едно
заболяване от КОВИД-19 (напр. температура, суха кашлица, загуба на
способността за мирис и вкус, болки в гърлото или дращене, болки в мускулите
или крайниците), тогава децата по принцип не бива да вземат участие в
училищния процес. Участието е възможна едва тогава, когато в следствие на
лекарски преглед посещаването на училищните занятия се определи като
безопасно или ако най- малко 48 часа са без симптоми.
При завръщане от пътувания трябва да се спазват съществуващите правила за
карантина и коронните тестове. Това важи особено при завръщане от
пътувания от рискованите области. При най- малките признаци на заболяване
дори и да не сте били в рисковани области и страни, трябва да
се посъветвате с лекар при възможност и да се подложите на тест.
Име на училището:
Име/ малко име на детето:
Рождена дата:
Клас:

С подписа си потвъждавам, че взех предвид горната инструкция.

————————————————————————————————————
Град, дата
Подпис на единия родител, на опекуна или /при
Пълнолетност/ този на ученичката/- ка

Забележка: Тази инструкциия се дава предимно в книжна форма и по този
начин се изисква да се върне обратно. Предоставянето като мейл не е
допустимо от съобръжения за защита на личните данни. Потвърдената с
подписа Ви взета предвид инструкциия ще се запази в училището до края
на учебната година и след това ще бъде унищожена. Тя няма да бъде
съхранявана в училищните актове.

