
Актуализация на плана за възобновяване на учебния процес в училище De Vuurvlinder след 

ограниченията, наложени при Ковид карантината 

Превод на нидерландската версия и допълнения за Българското училище 

 

Уважаеми родители/ настойници,  

В това писмо можете да прочетете план и основни правила при възобновяване на учебния 

процес в училище De Vuurvlinder след ограниченията, наложени при корона карантината.  

Българското училище ще спазва същите правила и препоръки за безопасно провеждане на 

учебни занятия.  

Писмото е превод на писмо, предоставено от администрацията на училище De Vuurvlinder.  

Направени са и допълнения към тези правила съгласно договореностите между 

Нидерландското, Българското и Гръцкото училище.  

Всички препоръки от протокола на RIVM – Държавен институт на народното здраве и околна 

среда, са приети.  

Прочетете внимателно писмото, за да знаете какво точно се очаква от вас и вашите деца. При 

въпроси, моля, свържете се с училищна администрация на info@bgschool.nl.  

Класни стаи и Дневна програма на учебните занятия в Българското училище, от 12.09.2020. 

Разпределние на класните стаи и Дневна програма са изпратени с имейл и са на разположение 

при учителите. 

Българското училище ще използва класните стаи в дясната страна от училищната сграда 

/погледнато от входа на училището/, класна стая на Детска градина /партер, вляво/ и 

училищната сграда в двора.  

Входна/изходна врата за Българското училище – вратата при училищния салон. 

Входна/изходна врата за Гръцкото училище – училищната врата.  

Почистване  

Помещенията се почистват между смените (класни стаи, тоалетни и контактни повърхности). 

За Българското училище: Класни стаи и тоалетни – почистване от фирма - в петък след обяд и в 

събота между смените /тоалетни/.  

Почистване на класните стаи преди и след учебни занятия – Учителите и учениците почистват 

чиновете/масите, столове, дръжки врати, компютри/техника с хартиена кърпа и 

препарат/дезинфектант.  

Междучасия  

Междучасията на класовете са по различно време, така че класовете да играят изолирано един 

от друг, за да можем да поддържаме разстоянието от 1,5 метра, колкото е възможно повече.  

Хигиена и вентилация /проветряване/  

Всички си мият ръцете редовно. Това се прави, за да се гарантира личната хигиена и хигиената 

на оборудването в класната стая. Родители доброволци /2 родители в училище/ могат да 
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помагат за почистване. Помещенията трябва да са добре вентилирани и проветрени, като 

винаги държите по възможност всички прозорци отворени. Където и когато е възможно, се 

преподава навън. Играта на открито допринася за добрата вентилация.  

Престой в класна стая и закуска  

Децата могат да закусват в междучасията навън /на двора/ или в класните стаи /при лошо 

време/. Всеки учител придружава класа си по време на междучасията.  

Основни правила:  

Редовно миене на ръцете! 

Спазване на дистанция минимум 1,5 м!  

Дистанция:  

• Децата не трябва да спазват разстояние от 1,5 м;  

• Децата и учителите – спазват дистанция, колкото се може по-далече от 1,5 м;  

• Учителите спазват дистанция, колкото се може по-далече от 1,5 м.  

Родители в училището  

Присъствие на родителите не е позволено в училище или в училищния двор. Ако родителите 

искат да разговарят с учители, моля да изпратят имейл до имейл адреса на учителя. След това 

учителят може да ви се обади.  

Споразумения за случаи на болест  

Ако ученикът е болен (настинка, кашлица, хрема, затруднено дишане / стягане, временна 

загуба мирис и обоняние, висока температура), остава вкъщи или се прибира от родителите 

веднага. Не се прави измерване на температурата при деца. Учителите с тези оплаквания също 

остават вкъщи. Служителите с оплаквания, свързани с корона вирус, се тестват в съответствие с 

националната политика за тестове и остават у дома, докато резултатите. Членовете на 

персонала, които са в рискова група или имат членове на семейството, които са в рисковата 

група, може да бъде освободена от работа в училище. За ученици и учителите, когато 

положителните са тествани за корона, лицето остава поне 7 дни и докато няма оплаквания в 

продължение на 24 часа, вкъщи. Ако някой в домакинството има температура над 38 градуса и 

/ или задух, човекът остава У дома. Ако всички в домакинството няма оплаквания за 24 часа, 

човекът може да се върне на училище. Ако някой в домакинството е тестван за COVID-19 и има 

положителен резултат, човек изчаква, докато този член на семейството се освободи от 

оплаквания в продължение на 24 часа и след това остава вкъщи за допълнителни 14 дни. 

Оплакванията от сенна хрема, които са признати за такива от предишни години, са разрешени 

за учители и деца на училище. Ако имате съмнения или други оплаквания, трябва да изчакате 

с училище, докато оплакванията бъдат уточнени с лекар и третирани.  

Празнуване на рождени дни  

Децата могат да празнуват рождени дни. На децата е позволено да почерпят в собствения си 

клас и не ходят в другите класове. Почерпката трябва да бъде опакована и да е донесена от 

вкъщи. 


