Важни указания за започване на занятията от 23.04.2020 г.

Коронавирусът се пренася от човек на човек чрез така наречената въздушно-капкова
инфекция. Разпространение на вирусите по този начин може да се осъществи чрез
въздуха, но също чрез ръцете или общо използвани предмети. Преди започване на
работата на училището искаме да Ви инструктираме за някои важни разпоредби:

Предварителни заболявания:
Ако

учениците

имат

свързани

с

корона-вируса

(COVID-19)

предварителни

заболявания, тогава възпитателите – при нужда след консултация с лекар – решават,
дали за тяхното дете може да възникне опасност за здравето в резултат на
посещенията в училище. В този случай възпитателите трябва незабавно да уведомят
училището и да декларират в писмена форма, че поради предварително заболяване в
резултат на посещенията в училище по принцип е възможна опасност за здравето на
тяхното дете. Видът на предварителното заболяване не трябва да се посочва от
съображения за защита на данните. При пълнолетните ученици горепосочените
изисквания важат съответно.
За приложими предварителни заболявания се считат:
▪

Изискващи терапия заболявания на сърдечно-съдовата система (напр. коронарна
болест на сърцето, високо кръвно налягане)

▪

Заболявания на белите дробове (напр. COPD, Asthma bronchiale)

▪

Хронични заболявания на черния дроб

▪

Заболявания на бъбреците

▪

Ракови заболявания

▪

Diabetes mellitus

▪

Отслабена имунна система (напр. поради заболявания, които са свързани с
имунна слабост или поради редовно приемане на медикаменти, които влияят на
имунната защита и могат да я намалят, като напр. Кортизон)

В резултат на това отпада задължението за участие в занятията с присъствие. При
тези ученици ще продължат да се осъществяват онлайн обучения. Участието в
изпитите ще бъде осъществено за тези ученици с помощта на специални мерки.
Моля, обърнете се към Вашия класен ръководител във връзка с това.
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Правила за поведение:
Важат два ясни принципа:
▪

Между всички лица в училището трябва да се спазва минимално разстояние от
1,5 метра.

▪

Мийте си ръцете редовно и достатъчно дълго (минимум 20 секунди) с вода и
сапун – особено след почистване на носа, кихане или кашляне.

Освен това вземете под внимание:
▪

Дръжте ръцете си далеч от лицето – избягвайте да докосвате устата, очите или
носа си.

▪

Спазвайте етикетите за кашляне и кихане: Кихайте или кашляйте в сгъвката на
лакътя си или в носна кърпа, която трябва да изхвърлите незабавно след това.

▪

Избягвайте здрависвания, прегръдки и поздрави с целувка.

▪

Не използвайте общи предмети за хранене като чашки, бутилки за пиене, лъжици
и др.

▪

В началото на учебните занятия се отправете директно към посочените
помещения.

▪

След занятията напускайте бързо училището и територията на училището.

▪

Не образувайте групи в училищния двор или училищната сграда. Също и извън
класните помещения задължително важи минимално разстояние от 1,5 метра.

▪

Също и в тоалетните във всеки един момент трябва да се спазва изискването за
разстояние (1,5 метра).

▪

Обърнете внимание на евентуално обозначените пътища за движение в
сградата.

▪

Евентуално наличните асансьори трябва винаги да се използват само от едно
упълномощено лице.

▪

Особено температура, кашлица и затруднено дишане могат да са признаци на
инфекция с коронавирус. Ако установите съответните симптоми, моля незабавно
съобщете това на Вашия учител или си останете вкъщи. Освен това важат общите
правила за пропускане на училищни занятия поради заболяване.
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