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До 

родители и настойници 

на всички ученици 

 

 

 

Мерки по отношение на Коронавируса и енергоспестяването в 

училищата 

 

 

Уважаеми родители и настойници, 

 

Обръщам се към Вас днес, за да Ви информирам отрано за евентуални 

нови разпоредби във връзка с Коронавирусната пандемия и мерките за 

пестене на енергия, които в момента се обсъждат в училищата. 

 

По отношение на евентуално засилване на инфектираните лица през 

есента и зимата федералният законодател измени Закона за защита от 

инфекции (IfSG) и даде възможност на федералните провинции да 

определят предпазни мерки. Сега законът съдържа следните съществени 

промени за училищата: 

 

В периода от 1 октомври 2022 г. до 7 април 2023 г. федералните провинции 

може да предвидят задължително носене на маски за ученици над пети 

клас и за лица работещи в училищата при стриктно определени правила. 

Класовете от 1-ви до 4-ти са освободени от това правило. Правителството 

на федералната провинция ще използва това разрешение според 

изискванията на новия Закон за защита от инфекции, ако процесът на броя 

на заразените лица го изисква. В този случай училищата ще бъдат 

информирани своевременно. На първо място дори след есенните 

ваканции през 2022 г. остава досегашната препоръка за носене на маска. 

 

Нашата най-важна цел остава да поддържаме дейността на училищата и 

присъствените учебни занятия през цялото време, защото това е особено 

важно за развитието на уменията и за психосоциалното развитие на 

учениците. 

 

 

 

 

Ministerium für Schule und Bildung NRW, 40190 Düsseldorf 

Доротея Фелер 

Dorothee Feller 

 

 

 

 

Anschrift: 

Völklinger Straße 49 

40221 Düsseldorf 

Telefon 0211 5867-40 

Telefax 0211 5867-3220 

poststelle@msb.nrw.de 

www.schulministerium.nrw.de 

 

 

 



 

Seite 2 von 3 

Относно стратегията за тестване след есенните ваканции – както бе добре 

утвърдено и успешно практикувано – остава препоръката за рутинни 

тестове в домашна среда, т.е. тестове да се правят само в случай на 

съмнение, както беше досега. В тази връзка много Ви благодаря за това, 

че походихте към тестванията у дома разумно и с доверие! Вашето добро 

справяне с тестовете е важен принос за запазване на присъствените 

учебни занятия.  

 

Федералната провинция продължава да осигурява антигенните 

самостоятелни тестове. Учениците ще получават материалите за 

тестовете, както досега от училището и при необходимост ще го използват 

вкъщи. Ако има основателно подозрение за възможна инфекция с 

коронавирус при дете в училище, поради очевидни симптоми, отговорният 

учител или възпитател ще помоли по този повод ученика да си направи 

тест с антигенен самостоятелен тест. Както досега, тестът в училище по 

принцип може да бъде отменен, ако има потвърждение от законните 

настойници, че в същия ден преди отиване на училище у дома е бил 

извършен тест с отрицателен резултат. 

 

Продължавам да вярвам, че ще проявите лична отговорност и се надявам, 

че ще изпращате децата си на училище здрави или - в случай на леки 

симптоми на настинка - само с отрицателен резултат от самостоятелния 

тест. 

 

Предвид текущото положение с газоснабдяването получаваме все повече 

запитвания за това до каква степен енергоспестяването касае училищата.  

 

Поради напрегнатата ситуация с енергийно снабдяване и отрицателното 

ѝ въздействие върху нас като граждани, върху икономиката и 

промишлеността, всички сме длъжни да пестим енергия.  

 

Все пак дори през това време трябва да се запази функционирането на 

училищата и здравословна учебна среда при запазване на 

здравословните и безопасни условия на труд на учениците и работещите. 

Следователно според оценката на Bundesnetzagentur (Федерална агенция 

за мрежите) училищата са сред така наречените „защитени клиенти“. За 

да обясним какво означава това, ние Ви предоставихме допълнителна 

информация за текущата законова ситуация в образователния портал  

(www.url.nrw/schulbetrieb-energieversorgungskrise). 
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Уважаеми родители и настойници, 

от страна на министерството правим всичко по силите си, за да можем да 

се справим успешно с предизвикателствата през есента и зимата, ако 

всички продължим със съзнателното и отговорно поведение, както през 

последните няколко месеца. Така че отново Ви благодаря за подкрепата.  

 

Пожелавам на Вас и децата Ви весели и спокойни есенни ваканции. 

 

С уважение 

 

 

 

Dorothee Feller 

Доротея Фелер  

 


