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ВЪВЕДЕНИЕ
Следващите страници, разработени от БУ „Св. св. Кирил и Методий“ - Виена, имат за
цел да осигурят синтез на ключовите политики и процедури, които всички членове на
нашата общност трябва да разбират и към които да се придържат напълно, с цел
продължаване минимизирането на риска от предаване на Ковид-19 през 2021/22 г.
Нашите правила и препоръка са валидни както за учебните часове, така и при
провеждането на клубните дейности и допълнителните курсове, предлагани от
училището ни.
СЪТРУДНИЧЕСТВО СЪС СЕМЕЙСТВОТО
Училището ни полага значителни усилия, за да намали риска от предаване на
вируси. Не можем обаче да спечелим тази битка сами; сътрудничеството със семействата
е от ключово значение в ограничаването на разпространението на вируса и връщането
към „нормалната“ ни училищна среда и начин на живот. Поради това ние изискваме
следното:
➢ родителите незабавно да се свързват със съответния учител в случай на
потвърдени положителни случаи на Ковид-19 в домакинството;
➢ родителите да не изпращат децата си на училище, ако показват симптоми на Ковид19;
➢ родителите да вземат децата си от училище, без забавяне, ако бъдат помолени от
техния учител;
➢ всички членове на нашата общност (ученици, родители и учители) водят и
насърчават отговорното поведение, очертано в тази политика, в ежедневието им
извън училище.
Само чрез отговорно и съвместно поведение ще оставим тази пандемия зад гърба
си.
Благодарим Ви за съдействието.
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ПРАВИЛА/ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Преди/след училище
➢ Никой от членовете на училищната ни общност не трябва да посещава училище
ако:
• показва симптоми на Ковид-19;
• е имал температура над 37,5°C през последните три дни (родителите трябва да
проверят температурата на децата си у дома, преди да тръгнат за училище);
• е в карантина или в самоизолация, например след положителен тест,
международно пътуване или контакт с положително лице.
➢ Преди да напуснат дома си, родителите трябва да гарантират, че всички материали,
които се носят в училище, са дезинфекцирани. Учениците трябва да носят само
материали, които са строго необходими за деня. Не се позволява да се носят
играчки от вкъщи.
➢ Според правилата наложени от австрийските власти, трябва да се спазва социална
дистанция.
Пристигане/тръгване
➢ Родителите се посрещат на входната врата от учителя и не се допускат в
помещенията на училището.
➢ При пристигане всеки трябва да носи собствена маска.
➢ При пристигане учениците трбява да използват дезинфектант за ръце като
температурата им ще бъде измерена от посрещащия учител. Няма да бъде
разрешен достъп на ученик, който показва симптоми на Ковид-19 или е с
температура над 37,5C.
➢ При пристигане всеки ученик над 6 години трябва да покаже валиден отрицателен
тест (Нинджа паспорт, Антиген тест или PCR тест). Във Виена правилото за 3G важи
за всички лица, които са навършили 6 години. За децата под 6-годишна възраст,
препоръчваме на родителите да предоставят такъв резултат с оглед на
добруването и здравето на цялата група.
➢ Молим родителите и придружителите да не се струпват пред помешенията на
училището. Учениците трябва да влязат в училище веднага след пристигането си,
да им се провери температурата и да продължат директно към класната си стая.
В училище
➢ Носенето на маски от ученици и учители в класната стая не е задължително! То е
функция от епидимиологичната ситуация във Виена и разпоредбите на властите.
При съответни разпоредби, разпоредба за носене на маски от различни възрастови
групи може да влезе в сила.
➢ Задължително е всеки ученик да има в себе си маска.
➢ Учебните стаи се дезинфекцират преди идването на всеки нов клас.
➢ Тоалетните се използват по един, като се избягва струпване пред вратата.
➢ Учениците трябва да дезинфекцират ръцете си при всяко влизане и излизане от
класната стая. Училището осигурява дезинфектант, но е препоръчително всеки
ученик да носи и свой собствен.
➢ На учениците не се разрешава споделянето на храна или учебни пособия и
материали.
➢ Вратите и прозорците, където е възможно, ще бъдат оставени отворени, за да се
подпомогне вентилацията и освежаването на въздуха и да се сведе до минимум
използването на дръжките на вратите.

Ковид-19 политика / версия 1, 12 септември 2021 г.

2

Българо-австрийско училище
„Св. св. Кирил и Методий“ – Виена

ПРАВИЛА ПРИ СЪМНЕНИЕ ЗА КОВИД-19
Ученик със симптоми в училище
1. Учителят се обажда на родителите.
2. Ученикът чака в изолирана стая с маска.
3. След като родителят вземе детето, стаята, използвана като изолатор се
дезинфекцира.
4. Родителят трябва да уведоми училището, ако съмнението за Ковид-19 се потвърди
след извършен PCR тест.
Ученик със симптоми у дома
1. Ученикът остава вкъщи.
2. Родителите са длъжни да уведомят училището, ако съмнението за Ковид-19 се
потвърди след извършен PCR тест.
Учител със симптоми в училище
1. Учителят се задължава да използва маска тип FFP2.
2. Учителят трябва да напусне училище и друг учител да го замести.
3. Учителят се задължава да уведоми училищното ръководство и всички свои
ученици, ако съмнението за Ковид-19 се потвърди след направен PCR тест.
Учител със симптоми у дома
1. Учителят трябва да остане вкъщи до направата на PCR тест.
2. Учебните занятия на учителя се поемат от друг учител или преминават в on-line
форма.
3. Учителят се задължава да уведоми училищното ръководтво и всички свои ученици,
ако съмнението за Ковид-19 се потвърди след направен PCR тест.
Остъствия в клас
Ако учителят е информиран, че повече от 40% от учениците в класа са със симптоми
или заразени с Ковид-19 или са под карантина, то този клас преминава в on-line форма на
обучение.
Позитивен Ковид-19 в семейството
Ако ученик или учител живее с човек, който е с положителен тест за Ковид-19, то
той/тя трябва да остане вкъщи и да следва предписанията на австрийските власти
валидни в този случай.
ПРАВИЛА ПРИ ПОТВЪРДЕНИ СЛУЧАИ НА КОВИД-19
Допълнителна дезинфекция
Всички места в училището, които са били посещавани от ученика/учителя с
положителен тест за Ковид-19 трябва да бъдат допълнително дезинфекцирани.
При позитивен тест на ученик
1. Ученикът остава вкъщи и спазва процедурите и карантинния срок, зададени от
австрийските власти.
2. Родителите уведомяват училището.
3. Ако ученикът е заболял в рамките на последните 14 дни и през този период е
посещавал БУ „Св. св. Кирил и Методий“, учителят му е длъжен да информира
всички родители от съответния клас.
4. Ученикът пропуска толкова занятия, колкото е задължителната карантира и се
допуска в училище след представен отрицателен PCR тест. През това време
ученикът преминава на хибридно обучение.
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5. Ако в класа заболяемостта е при повече от 40% учениците, то класът преминава на
on-line обучение.
При позитивен тест на учител
1. Учителят е длъжен да уведоми училищното ръководство и всички свои класове.
2. Учителят остава вкъщи под карантина и спазва инструкциите, зададени от
австрийските власти.
3. Докато учителят е в карантина, класовете му се поемат от заместващ учител или
преминават в on-line форма.
4. Учителят се допуска в училище след представяне на отрицателен PCR тест.
ПОЛИТИКА НА ХИБРИДНО ОБУЧЕНИЕ
За нас защитата на цялата ни училищна общност е с приоритет; в тези трудни
времена е неизбежно учениците и учителите от време на време да се окажат принудени да
останат вкъщи като предпазна мярка за овладяване на Ковид-19. Благодарим на
семействата за отговорното им поведение в тази ситуации и искаме учениците, които са
поставени под карантина, да останат ангажирани с обучението си в българското училище.
Това ще постигнем с нашия модел на хибридно обучение.
За кого е предназначено хибридното обучение?
Хибридното обучение е достъпно за всички ученици от 3 до 12 клас, които попадат в
една от категориите по-долу. Ученикът може да участва в хибридни часове, след като
родителите му са се свързали с училището.
i.
наложена карантина при повторно влизане в Австрия от определени
държави/региони;
ii.
поява на симптоми на Ковид-19, по-специално температура над 37,5C;
iii.
необходимостта да се изчакат резултатите от PCR тест за Ковид-19;
iv.
наложена карантина след близък контакт (като член на едно и също домакинство),
който е довел до положителен резултат от Ковид-19;
v.
необходимост от предприемане на допълнителни предпазни мерки поради
диагностициран здравен проблем;
vi.
решение на родителите да държат братя и сестри на ученици от клас, който е
временно затворен от местните здравни власти;
vii.
разрешено отсъствие поради участие в събитие като спортен турнир или друго;
viii.
възпрепятствие при придвижването, когато ученикът живее извън Виена.
Как работи хибридното обучение?
Всеки ученик, преминал на хибридно обучение, е поканен да се присъедини към
учебния си час чрез Microsoft Teams или Zoom. Ако използва Microsoft Teams, ученикът
трябва да „почука“ в класната стая и да изчака да бъде включен от учителя. Чрез Zoom,
учителят трябва предварително да изпрати покана с код на класна стая и парола, чрез
които ученикът може да се присъедини в час.
По време на часа, учителят води урока едновременно за присъствените ученици и
тези, които са вкъщи, като заданията за учениците в хибридно обучение са предварително
адаптирани за електронна среда.
Детска градина, подготвителна група, 1-2 клас
За учениците от 1 и 2 клас, както и децата, посещаващи детска градина и
предучилищните ни групи не се предвижда хибридно обучение. Родителите им ще бъдат
информирани за взетия материал и ще получат упражненията за домашна работа.
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ПОЛИТИКА НА ВИРТУАЛНО УЧИЛИЩЕ
Виртуално училище, on-line часове
Класовете, които трябва да бъдат напълно затворени (например заради отсъствие по
Ковид-19 причини на повече от 40% от учениците в класа или поради национална или
регионална правителствена директива), ще преминат към изцяло виртуален модел, много
подобен на този, който беше в сила по време на учебната 2020/2021 г. Всички уроци ще
бъдат преподавани в деня и часа, в който се провеждат присъствено, на живо, във
виртуална класна стая чрез Zoom, или в Microsoft Teams като:
➢ за 5-7 клас се провеждат три учебни часа по 30 минути с 10-минутна почивка;
➢ За 8-12 клас времетраенето на часовете е идентично с това на присъствените;
➢ за 1-4 клас се провеждат два учебни часа по 30 минути с 10-минутна почивка.
Детска градина и Предучилищна група
Онлайн часове за учениците от ДГ „Мечо Пух“ и ПГ „ Моливко“ няма да има.
➢ Учителите ще изпращат на родителите материали за упражнение, но те ще са
пожелателни.
➢ Няма да се взема нов материал.
➢ След връщане в присъствено обучение, изпуснатите часове ще бъдат наваксани с
удължаване продължителността на определените седмични часове.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Здравето на нашите ученици и учители е първостепенната ни цел. Затова спазването на
зададените в тази политика правила и препоръки е от изключителна важност за нашата
общност. Разчитаме и благодарим на всички за старанието и съдействието.

от екипа на училището
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