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Уважаеми родители, 

уважаеми настойници, 

 

Преди празниците за Петдесетница определихме по-нататъшните стъпки за отваряне на 

училищата до лятната ваканция. За щастие, степента на заразяване се развива много по-

положително, отколкото се очакваше по времето на последното ми писмо от 17 май 

2021 г. На 31 май 2021 г. седемдневната честота на заболеваемост в Рейнланд-Пфалц 

беше 32,31. Само в четири независими града седемдневната честота на заболеваемост 

беше над 50. Честотата на заболеваемост е намаляла рязко и навсякъде в обществото и 

в трудовия живот могат да се предприемат по-нататъшни стъпки за отваряне много 

бързо. 

На този фон можем също да предприемем планираните стъпки за училищата много по-

бързо от очакваното и да започнем присъственото обучение една седмица по-рано: 

Остава фактът, че след празниците за Петдесетница училищата първоначално започват 

обучение с редуване, за да се подготвят концепциите за хигиена и начините на действие  

и, ако е необходимо, тестване, когато всички ученици са в присъствено обучение, за да 

бъдат добре подготвени за всяка ситуация. Вместо през втората седмица на обучение с 

редуване, от 14 юни 2021 г. трябва да се провежда присъствено обучение вече  за всички 

класове и випуски – така, както е планирано във всички други провинции в Германия. 

Редовните занятия в целодневните училища ще бъдат възобновени едва на 21 юни 2021 

г. поради организацията, необходима за това. До тогава спешната грижа ще се предлага 

както преди. 

Също така в професионалните училища, като се вземе предвид напредъкът в 

приемането на заключителните писмени изпити, от 14 юни 2021 г. ще има преминаване 

от обучение с редуване към присъствени занятия. Там, където чрез присъственото 

обучение могат да затруднят заключителните  писмени изпити при условията на корона 

вирус, училищата могат да решат на собствена отговорност, след консултация с 

училищния надзорен съвет, кои класове ще останат в режим на редуване. 
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Уважаеми дами и господа, 

Доволна съм, че нашите училища, нашите училищни общности и семействата ни в 

страната вече могат да се върнат към по-нормални условия по-бързо от първоначално 

планираното. За нашите ученици, които през последните седмици и месеци им се е 

налагало да се лишават от толкова много неща и трябваше да страдат значително от 

пандемията, връщането в училищната общност е изключително важно. За децата и 

юношите училището е място за учене, но също така място за живот и социално 

взаимодействие - и сега става въпрос за това, нашите ученици да могат да изживяват 

нормално ежедневие в училище възможно най-дълго преди лятната ваканция. 

Редовното тестване, което продължава, създава допълнителна сигурност. Днес нашите 

училища получиха актуализирана тестова концепция, която е съгласувана с експертите 

от университетската медицина. Училищната общност все още може да решава, дали да 

провежда тестове в училище или у дома. Добре е, че вторите ваксинации напредват и 

че много учители вече са ги получили или са на път да го направят. И хигиенните мерки 

в нашите училища също работят. 

 

Уважаеми дами и господа, 

И за Вас, като родители и настойници, последните седмици и месеци на дистанция и 

уроци на смени, както и съвместимостта на семейството и работата са огромно 

предизвикателство. Благодаря Ви за търпението, способността да издържите и 

ангажираността. 

Сега задачата е да дадем възможност на нашите деца и младежи да имат структурирано 

ежедневие, което е толкова важно за тях. Те трябва да пристигнат в училището си, да 

преживеят отново общността и комуникацията с другите. 

Пожелавам на Вас и Вашите деца добро начало след ваканцията и всичко най-добро за 

оставащите седмици от тази учебна година. 

 

С най-добри пожелания 

Д-р Щефани Хубих 


