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До 
родителите и настойниците  
на всички ученици  
в Северен Рейн-Вестфалия 
 
Функциониране на училището след изтичане на срока на 
действие на наредбите за коронавируса 

 

Уважаеми родители, 

уважаеми настойници, 

днес се обръщам към Вас, за да Ви информирам за последиците 
от изтичането на срока на действие на наредбите за 
коронавируса на 31 януари 2023 г. за нашите училища.  

В продължение на почти три години борбата с коронавируса 
оказваше значително влияние върху ежедневието ни и особено 
върху училищния живот. Благодарение на доброто и доверително 
сътрудничество всички заедно успяхме да преминем през есента 
и зимата добре в училищното ежедневие. Бих искала да Ви 
благодаря много за Вашата ангажираност и подкрепа. 

Сегашната ситуация ни дава възможност отговорно да направим 
голяма крачка към една нормална ситуация в училищния сектор. 

Имунизацията на населението, а оттам и на учениците и 
учителите – чрез ваксинации и оздравяване след заразяване е на 
високо ниво.  

Настоящите промени в Северен Рейн-Вестфалия съответстват 
на сходни корекции на правилата за защита от коронавируса в 
почти всички други федерални провинции. Следователно на 31 
януари 2023 г. наредбите, отнасящи се до училищния сектор, 
също ще изгубят действието си в настоящия си вид.  

След консултация с Министерството на труда, здравеопазването 
и социалните въпроси, от 1 февруари 2023 г. следните точки ще 
бъдат от особена важност за Вас: 
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Редовното месечно даване на пет самостоятелни теста на месец 
отпада. Бързите тестове, които все още са на разположение в 
училищата, може да бъдат давани и използвани от учениците при 
поискване и след тази дата - до изчерпване на количествата. 

Маска може да продължи да се носи доброволно в нашите 
училища за самозащита или за защита на другите. Разбира се, 
никой няма да бъде дискриминиран поради носенето на защитна 
маска; учителите, както и учениците или Вие, родителите и 
настойниците, решавате на своя отговорност, както през 
изминалите месеци. 

Предишното задължение за петдневна изолация отпада без 
замяна. С актуализираната Наредба за защита от коронавируса, 
считано от 1 февруари 2023 г., на лицата с положителен резултат 
от теста настоятелно се препоръчва да носи минимум 
медицинска маска, (т.нар. хирургическа маска) за период от пет 
дни след извършване на самостоятелния тест, на закрито извън 
собствения си дом. Тази препоръка не се отнася за деца под 6-
годишна възраст или за лица, които не могат да носят маска по 
медицински или други подобни важни причини. Освен това в 
училищата важат общоприложимите хигиенни правила. 
(https://www.schulministerium.nrw/infektionsschutz)  
Принципът все още е в сила: Който е болен, не трябва да 
посещава училище. Вярвам във Вашата лична отговорност и 
изхождам от това, че децата Ви ще посещават училище само в 
добро здраве.  

Само в случаи на основателно съмнение, дали уроците ще бъдат 
пропуснати по здравословни причини, училището може да поиска 
медицинско свидетелство (§ 43, ал. 2 от Закона за училищното 
образование).  

Изпитаният етикет за кашляне и кихане, редовното миене и 
дезинфекция на ръцете, както и настоящите съвети за 
вентилация, са част от нормалния учебен ден, за да се гарантира, 
че рисковете за здравето (особено от коронавируса) в училищата 
ще продължават да бъдат възможно най-
ниски(https://www.schulministerium.nrw/lueftung-raumluftfiltergeraete-und-
co2-messgeraete). 
Ще продължим интензивно да следим развитието на ситуацията 
заедно с Министерството на труда, здравеопазването и 
социалните въпроси. Ако цялостната ситуация отново се 
промени, ние ще бъдем в състояние да предоставим подходяща 
подкрепа и препоръки за действие по всяко време. 

Чрез образователния портал на NRW (www.schulministerium.nrw) 
ще продължим да предоставяме актуална информация. 
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Избраната сега стъпка към нормално преживяване на 
училищното ежедневие е последователна на фона на 
медицинското и социалното развитие и допринася за отговорно 
училищно ежедневие за всички участници в училищния живот. 

Бих искала изрично да Ви благодаря за Вашата ангажираност в 
този много труден за обществото като цяло период и да Ви 
пожелая всичко най-добро в бъдеще. 

 

С уважение 

 

 

Доротея Фелер (Dorothee Feller) 

Министър на училищата и образованието на провинция Северен 
Рейн-Вестфалия 
 
 

 

 


