За кого се прилага задължението за носене на маска в училищната
дейност от 26 октомври 2020 г.?
От 26 октомври 2020 г. всички ученици трябва да носят покритие на устата и носа в
училищната сграда и на територията на училището. Учениците от 5-ти клас нагоре
трябва да носят маска и по време на учебните занятия, и на мястото си в клас.

Трябва ли и учениците от началните училища да носят маска?
Учениците в началните училища не трябва да носят покритие на устата и носа, докато
са в класа и се намират в класната стая. В останалата част от училищната сграда и на
територията на училището задължението за носене на маска остава непроменено.

Кои лица в училищната дейност са освободени от носенето на маски?
Всички лица, които в рамките на училищната дейност се намират в училищната сграда
или на дадена територия в училището, са задължени като цяло да носят покритие на
устата и носа. Изключение от това правило се прилага само за лица, които не могат да
носят покритие на устата и носа по медицински причини. Те трябва да могат да
докажат това с медицинско свидетелство, което да представят при поискване.
Учениците в началните училища не трябва да носят покритие на устата и носа, докато
са в класа и се намират в класната стая.
Също така няма задължение за носене на маска за учители, възпитатели и друг
персонал, ако се спазва минимално разстояние от 1,5 метра до други хора в
помещението. При конференции, съвещания и на местата в учителската стая може да не
се спазва минималното разстояние, ако специалната проследяемост съгласно § 2а, ал. 2
от Наредбата за защита от коронавируса е осигурена с фиксирани места и схема на
местата за сядане.
Не е необходимо също носенето на маски на местата за сядане в училищните столове
(съгласно § 14, ал. 2 от Наредбата за защита от коронавируса).
Ученици, които участват в програми за целодневно обучение и се намират в стаите за
занимания или в определени външни зони, също не трябва да носят покритие на устата
и носа. Това се отнася също за случаите, когато заниманията се извършват в установени
групи и се изключва възможността отделните групи да се смесват.
За членовете на училищни колегии за съдействие също няма задължение за носене на
маска, ако между лицата в помещението се спазва минимално разстояние от 1,5 метра.
Минималното разстояние може да отпадне, ако е осигурена специална проследяемост
съгласно § 2а, ал. 2 от Наредбата за защита от коронавируса.

Трябва ли детето ми да носи маска в училищния двор по време на
междучасията?

В междучасията е позволено да не се носи покритие на устата и носа по време на
хранене и пиене, ако се спазва минималното разстояние от 1,5 метра до други лица на
територията на училището или в случай, че храната и напитките се консумират на
постоянните места в класната стая.

Какви са правилата за правилно проветряване при училищната
дейност?
Проветряването на стаите в училищата е съществен и ефективен принос за значително
намаляване на риска от заразяване с коронавируса чрез аерозоли. Училищата в Северен
Рейн-Вестфалия ще следват последните препоръки на Федералната служба за околна
среда. Това включва: през 20 минути ударно проветряване, проветряване чрез
създаване на въздушно течение, където е възможно, и проветряване на стаите през
цялото междучасие.

Има ли нови разпоредби за часовете по физическо възпитание и
спорт?
Все още критичната инфекциозна ситуация не позволява да се провеждат спортни
занимания в училище без ограничения. Предписанията за хигиена и защита от
инфекции трябва да се съблюдават адекватно и добросъвестно. Важно е, обаче,
спортните занимания в училище и особено часовете по физическо възпитание и спорт
да се провеждат при настоящата ситуация, за да се създават възможности за движение,
да има ползотворен ефект за здравето, да се балансира необичайната ситуация в
училищната дейност и да се осигури възможност за подготовка за спортнопрактическата част на изпита за матура, както и в рамките на други образователни
процеси.
След есенната ваканция, в зависимост от метеорологичните условия, часовете по
физическо възпитание и спорт ще се провеждат по правило в спортните зали.
Предпоставка за използването на спортните зали е вентилация, която позволява обмен
на въздуха и намалява концентрацията на аерозол във въздуха в спортните зали.
Ситуацията с използването на залите се анализира на място от училищния орган, като
се съгласува с компетентните органи и служби, и се дава съответно разрешение за
ползване на залите. Учителите възлагат активно проветряване с отваряне на вратите
и/или прозорците за създаване на въздушно течение. След всеки час се вдигат
междинните стени в многофункционалните спортни зали.
Още указания ще намерите на интернет страниците на Министерство на образованието.
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