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–

Уважаеми дами и господа,
драги родители,
В началото на учебната година берлинските училища се върнаха към редовно функциониране.
След опита от последните няколко седмици можем да направим положително междинно
заключение: Берлинските училища успяха да възобновят познатото ежедневие в училищния
живот, доколкото е възможно, дори при условията на пандемията. Нашите училища вършат
чудесна работа тук в интерес на децата и семействата. Концепциите за училищна хигиена показаха
резултат. Досега броят на инфекциите в училищата е нисък и показва, че училищата не са източник
на инфекция. Чрез последователен, систематичен подход от страна на училищата и здравните
власти контактните лица, които са дали положителни тестове за коронавирус, могат да бъдат
проследявани целенасочено. Това гарантира защитата на вашите деца и училищния персонал
и в повечето случаи уроците могат да бъдат продължени присъствено. Вашата подкрепа за
мерките е съществен принос за това училищата да могат отново да извършват обучение, подкрепа
и извънкласни занимания в присъствен режим. Благодаря много за това!

–

Носенето на покритие върху устата и носа, измиването на ръцете, проветряването
и поддържането на дистанция са станали нещо разбираемо за много ученици. Бих искал да Ви
помоля да продължите да насърчавате и подкрепяте децата си да следват тези и всички други
защитни мерки. Това се отнася и за поведението през свободното време, особено през
предстоящия празничен сезон. Както и през летните ваканции, изискванията на Наредбата за
защита от инфекции от SARS-CoV2 на провинция Берлин важат и за тези, които се връщат от
рискови зони. Всеки нов случай потенциално означава ограничение в училищната дейност за
съответното училище и съответния ученически състав.
Zentrales E-Mail-Postfach (auch für Dokumente mit elektronischer Signatur): post@senbjf.berlin.de

Bulgarisch

Zertifikatseit2011
audit Ьerufundfamilie

—2—

Редовното проветряване на помещенията и през студения сезон ще бъде съществена част от
хигиенните мерки. Ще дадем на училищата съвети за правилна вентилация. За всеки случай, моля,
дайте на децата си топли дрехи, които да вземат със себе си в училище за периодите на
проветрение.
Администрацията на Сената създаде консултативен съвет по хигиена, за да гарантира, че
училищната дейност може да продължи да се основава на съвременните научни познания
и практически опит. Освен представители на науката и медицината, в него участват и училищни
администратори, преподаватели и държавни представители на родители и ученици.
Консултативният съвет по хигиена доразвива съществуващия хигиенен план и прави предложения
за по-добра организация и комуникация на нашите мероприятия. Това включва и план поетапен
план Корона. С негова помощ здравните власти, заедно с училищните надзорни органи, могат
редовно и систематично да оценяват и класифицират инфекциозната ситуация във всяко
берлинско училище и да определят подходящи стандарти за работата в училище и хигиенните
правила. Ако категоризацията на училището на детето Ви се промени, ще бъдете информирани
незабавно и училището ще подготви необходимите мерки. Те обикновено влизат в сила
в понеделник след промяната на категорията, така че всички семейства да имат възможност да се
приспособят към новите условия. Поетапният план Корона влиза в сила през седмицата след
есенната ваканция, можете да получите повече информация от училището на детето си.
Целта на поетапният план и всички други мерки е да се гарантира, че всички училища могат да
останат отворени, като се спазва здравната защита. Това е важно за благосъстоянието
и образованието на нашите деца, за съвместимостта на семейството с професията и за
функционирането на нашия град. Ето защо Ви моля искрено: Подкрепете детето си и след
есенните ваканции, за да се контролира корона вирусът в ежедневния училищен живот.
На следващата страница ще намерите връзки към много информативни и полезни диаграми,
видеоклипове и указания за всичко, свързано с контрола на инфекциите в нашите училища, много
от които на няколко езика.
Желая на вас и вашите деца прекрасна и релаксираща есенна ваканция. Ние сме заедно в Берлин
- нека действаме общо в този дух в настоящото предизвикателно време.

С приятелски поздрави

Сандра Шиас
Сенаторка за образование, младеж и семейство на провинция Берлин
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ИНФОРМАЦИЯ

Информацията за работа в училище условията на Корона-вирус на интернет страницата на Сенатския отдел
за образование, младеж и семейство непрекъснато се адаптира към ситуацията при инфекцията - с текст,
графика и мултимедия.

Актуална
информация

www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/schrittweise-schuloeffnung
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Диаграми
и информационни
графики

www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/grafiken-und-medien/#schaubilder

Видеоклипове
и медии

www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/grafiken-und-medien/#medien

Писма към
училищата

www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/briefe-an-schulen
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Ежедневна актуална информация ще намерите и на нашите канали в социалните платформи:
www.twitter.com/senbjf

www.instagram.com/senbildjugfam

www.facebook.com/senbildjugfam
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