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Учебните занятия през 2020/2021 учебна година се провеждат в зависимост от 

актуалното инфекциозното развитие. Наблюдението на това развитие се прави по три 

степенен план съгласуван по т. нар. ”7-дневно-разпространение” (брой на ново 

заразени в последните седем дни на 100.000 жители в една градска област (Landkreis) 

и също така град без прилежаща област (kreisfreie Stadt). Актуални данни могат да 

бъдат видени на адрес www.lgl.bayern.de 

• През учебната 2020/2021 година всички лица намиращи се на територията на 

училището трябва да носят маски покриващи носа и устата. Когато учениците 

седят по класните стаи - тогава носенето на маската е съобразно актуалното 

ниво (виж по-долу) 

Ниво 1 - Нормални занятия с хигиенни условия (7-дневно-разпространение под 35) 

• Занятията се провеждат съгласно общо приетия хигиенен план - т.е. в двора и 

сградата на училището се носят маски, миене на ръце и ползване на 

дезинфекционни средства. Не се допускат родители в сградата на училище и 

събиране на големи групи. 

Ниво 2 - Носене на маска по време на учебни часове (7-дневно-разпространение 

между 35 и 50) 

• Учениците от пети до дванадесети клас се задължават да носят маски дори 

докато седят в класните стаи по време на час, когато разстоянието от 1,5 метра 

между учениците не може да бъде спазено. 

• Изключение за учениците от първи до четвърти клас - тези деца не трябва да 

носят маски по време на занятията в класната стая. 

Ниво 3 - Дистанционни занятия (7-дневното разпространение над 50) 

• Специфичността на българското училище налага отклонение от общоприетия 

за Бавария план. Ако класът е над 10 деца - тогава този клас минава на 

дистанционно обучение. Ако класната стая не позволява спазването на 

разстоянието от 1,5 метра - за класовете ползващи такива стаи, часовете ще се 

провеждат дистанционно. 

• За всички останали важат условията от ниво две, като децата от първи до 

четвърти клас също са длъжни да носят маски по време на учебни занятия. 

Числата на “7-дневно разпространение” не активират автоматично съответните нива. 

Окончателно решение за активиране на дадено ниво са взима от отговорният за 

региона Gesundheitsamt.  

Основано на актуалното ниво се въвеждат и следните правила за деца с болестни 

симптоми.  

 
1 Директен превод на препоръките издадени от министерството на образованието на Република Бавария 

http://www.lgl.bayern.de/


 

Правила за деца с болестни симптоми 

При кои болестни симптоми моето дете трябва да си остане в къщи. 

При остри, грипоподобни болестни симптоми като: 

• Висока температура 

• Суха кашлица 

• Болки в гърлото и ушите 

• Силни болки в коремната област 

• Повръщане и разстройство 

посещаването на училището е абсолютно забранено. 

В такъв случай се обърнете към домашния си лекар, който може да реши, дали на 

детето трябва да се направи тест за Covid-19 и ще ви информира за по-нататъшни 

действия докато детето може отново да посещава училище. 

При какви условия посещаването отново на учебните занятия след оздравяване 

зависи от актуално обявеното ниво (виж по-горе). 

• При ниво 1 и ниво 2 детето трябва 24 часа след оздравяването да не показва 

никакви болестни симптоми (освен леко подсмърчане или редки закашляния). 

Нормалната телесна температура трябва да е задържана над 36 часа. 

• При ниво 3 допълнително към горните условия се изисква и отрицателен Covid-

19 тест. 

 

Общи правила за ползване на помещенията 

Допълнително към правилата за посещаване на занятията има изисквания и за 

ползване на помещенията. 

1. Спазването на санитарно разстояние от 1,5 м. - това е разстоянието, което две 

отделни лица извън  семейния кръг са длъжни да спазват помежду си. 
2. Носене на маска покриваща носа и устата, според правилата описани по-горе. 

3. Телесни контакти при поздравяване или разделяне се ограничават до общо 

оповестените правила - без ръкостискане, без прегръдки и без целувки. Освен 

това е нежелателно предаването на предмети от ръка на ръка. 
4. Тоалетните помещения могат да се ползват но само от едно дете, освен ако 

няма писмено разрешение за друг начин на ползване закачено на видно място. 
5. При влизане и напускане на училищната сграда не трябва да се получава 

струпване на групи и ненужни изчаквания. 

6. Абсолютно се забранява родители да влизат в училищната сграда. 
7. За да може да  се гарантира обратно проследяване в случай на заразяване с 

Covid-19 е необходимо да се води дневник на лицата, които са в час. Така ще 

може бъдат бързо да уведомени всички засегнати. 
8. Проветряване на стаите за 5 минути на всеки 45 минути учебно занятие 

9. Всички често ползвани и докосвани повърхности като например чинове, 

столове и дръжки на врати трябва да се почистват с влажна кърпа за 

еднократна употреба. 



10. Ако се случи нещо необичайно докато се ползват помещенията ползвателя 

трябва незабавно да уведоми наемодателя. 


