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Уважаеми родители, 

уважаеми настойници, 

 

празниците за Петдесетница предстоят. Ето защо бих искала да Ви информирам, как ще 

продължи обучението в училищата в Рейнланд-Пфалц след празниците. 

 

В момента виждаме, че за щастие, броят на заразените, а с това и седемдневната 

честота на заболеваемост на 100 000 души население, бавно, но непрекъснато 

намалява. Днес не знаем как точно ще изглежда ситуацията след празниците за 

Петдесетница. Но, за да може цялата училищна общност да може сигурно да планира 

преди ваканциите, се предвиждат два етапа на стартиране на занятията след 

празниците за Петдесетница при условие, че ситуацията не се промени драстично: 

 

• На първа стъпка редуването на присъственото обучение за всички класове ще 

продължи две седмици до 18 юни 2021 г. Предишните разпоредби относно 

неотложната грижа също продължават да се прилагат. През това време училищата могат 

да се подготвят за втората стъпка. 

 

• От 21 юни 2021 г. присъственото обучение трябва да е възможно за всички  класове и 

степени на обучение, ако процентът на заразяване продължава да се развива по този 

начин и седемдневната честота на заболеваемост в съответните градски и селски 

области е под 100. След това всички ученици ще могат отново да посещават заедно 

училище през последните четири седмици преди лятната ваканция. Такава стъпка – 
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ограничаването на дистанцията - също е отговорна и възможна от гледна точка на 

експертите от Медицинския център на Университета в Майнц поради нарастващата 

защита с ваксинация, тестовете и добре приложените хигиенни концепции и по-

специално изискването за носена на маска. За да сме сигурни, че тестовете се извършват 

правилно дори при тези променени условия, ще получите допълнителна информация 

за това, как могат да се провеждат тестове навреме при напълно присъствено обучение. 

 

• Ако седемдневната честота на заболеваемост надвиши праговата стойност от 100 в 

даден район или градски квартал, така наречената федерална аварийна спирачка ще 

продължи да се прилага до 30 юни 2021 година. Това предвижда, че присъственото 

обучение е разрешено само под формата на редуващо се обучение. Дистанционното 

обучение трябва да продължи да се провежда при честота на заболеваемост от над 165. 

Само онези, които се тестват два пъти седмично, могат да участват в присъственото 

обучение. 

 

Скъпи родители, скъпи настойници, 

 

учениците и Вие, техните семейства, копнеете за „нормален“ ежедневен училищен 

живот, в който децата и младежите могат да се срещат отново всеки ден в клас или 

курсови групи и с учителите в училището, за да учат и обменят идеи. Някои от Вас може 

би са пожелали да се върнем към пълни класове в присъствено обучение по-рано, други 

може да се притесняват, ако класовете станат отново пълни поради подобрената 

ситуация с инфекцията. Настоящото ни решение взема предвид и двете страни: правото 

на образование и защитата от инфекция. Затова съм много доволна, че ще 

предприемем стъпка към пълно присъствие тази учебна година по-рано и ще 

продължим още няколко седмици и че можем да поемем отговорност за това. 

Предпоставките за това остават ваксинациите да продължат да напредват толкова 

добре, че всички да се справяме с постепенните отваряния отговорно и да продължим 

да спазваме хигиенните правила в други области на обществото. 

 

Имайки предвид тази цел, искрено желая на Вас и Вашите деца всичко най-добро и най-

вече релаксираща Петдесетница. 

 

С най-добри пожелания 

/подпис не се чете/ 

Д-р Щефани Хубих 

 

Подписаната Силвия Димитрова Христова потвърждавам верността на извършения от мен 

превод от немски език на български език на приложения документ: електронно писмо от 17. май 

2021. Преводът се състои от 2 /две/ страници. 

 


