
 

 

 

По-нататъшни действия за училищата 

Учениците от началните училища и учениците от 1. до 4. клас в специалните училища се завърнаха 

в присъствено обучение на 22. февруари 2021 г. На 8 март 2021 г. учениците от 5. и 6. клас трябва 

да започнат обучение на ротационен принцип. Останалите класове и випуските на 

общообразователните и професионалните училища ще започнат на 15 март 2021 г. Учениците са 

задължени да участват във фазите на присъствено обучение. 

Завършващите класове, които вече идват на училище в определени дни, също трябва да 

продължат да се обучават в присъствено обучение, спазвайки дистанция. 

Остават възможностите за грижи в извънредни случаи. 

Защита на здравето и от защита от инфекциите: 

• Когато не може да се поддържа минимална дистанция от 1,5 м., учебните групи се разделят и  се 

преподава на ротационен принцип. Винаги, когато разстоянието може да се поддържа без 

разделяне, може да се преподава в присъствено обучение на целите класове. 

• Задължително е да се носи маска в клас. Изключение се прави само за ученици в 

образователните курсове за цялостно развитие, които поради своите увреждания не могат да 

носят или не понасят маска. Задължението за носене на маска трябва да се изпълнява в 

съответствие с образователните изисквания и възрастта на децата. Обърнете  внимание на 

редовните почивки от носене на маска. Учителите и друг помощен персонал във всички училища, 

както и учениците от училищата, в които учениците продължават обучението си след завършване 

на задължителната степен на обучение, трябва да носят медицински маски. Медицински маски се 

препоръчват за учениците от 1. до 4. клас, но са разрешени и ежедневни маски.  

• В случай на стойности на заболеваемост над 100 в отделни области или градове, местните 

здравни власти ще придружат решението си за по-нататъшните стъпки за разпускане заедно с 

училищния съвет. 

• На училищата вече са доставени или ще бъдат доставени допълнителни медицински маски и 

FFP-2 маски. За всички служители на училището беше създадена и възможност да бъдат тествани 

за корона вирус по всяко време, без основания за тест. 

• Правилата за карантина са затегнати: Карантината обикновено приключва след 14 дни.  

• По-нататъшните стъпки за разхлабване на мерките се наблюдават научно. Изследването за 

наблюдение на Провинциалната служба за изследване на риска от предаване на COVID-19 в 

училища и детски градини, както и  изследването Sentinel в избрани училища ще продължат. Взема 

се предвид появата на вирусни мутации.  

• Основание за прилагането на Закона за защита от инфекции е хигиенният план на Корона  вирус 

за училищата в Рейнланд-Пфалц, в 7-мата преработена версия, валидна от 22 февруари 2021 г.  

 

 


