
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
  

 
 

Скъпи родители, 

 

За Вашето дете на 4 май, респ. на 11 май 2020 г., започва отново преподаването в 

училище. Заради актуалната ситуация на пандемия това връщане се случва под 

определени хигиенни и предпазни мерки. Те са съобразени със сектора за 

здравеопазване и службата за здравеопазването. Изисква се например строго 

спазване на разстояние от 2 метра, задължително е и носенето на средство, 

покриващо устата и носа (обикновени платнени маски) извън класните помещения и на 

цялата територия на училището. Разбира се маските могат да бъдат носени 

доброволно и по време на часовете. 

Въпреки това, учениците и ученичките, при които в случай на заразяване с 

коронавирус има опасения за тежко протичане на болестта, имат възможността да се 

освободят от задължителното посещаване на училището. Ако желаете това, трябва да 

информирате училището и да предоставите съответната лекарска експертиза.  

Към хроничните заболявания, които показват увеличен риск за тежко протичане на 
болестта, спадат в частност: 

- сърдечно-съдови заболявания, като напр. високо кръвно, исхемична болест 

на сърцето, предишен сърдечен инфаркт 

- захарен диабет (лошо коригиран) 

- хронични заболявания на дихателната система, като напр. астма (лошо 

коригирана), хроничен бронхит, хронична обструктивна белодробна болест 

- хронични заболявания на черния дроб, като напр. хепатит или цироза 

- заболявания на бъбреците, които водят например до ограничена функция 

или изискват диализа 

- ракови заболявания 

Също наличието на отслабнала или потисната имунна система може да увеличи риска. 
Към това спадат в частност: 

- първичен имунен дефицит 

- определени заболявания, като напр. множествена склероза, ревматични 

заболявания 

- приемането на медикаменти, които водят до ограничена функция на 

имунната система, напр. кортизон 

Също ако за някой от Вашето домакинство съществува риск за тежко протичане на 

корона-болестта, може детето Ви да бъде освободено от присъствието му в училище. 

Също в този случай тази необходимост трябва да бъде потвърдена с лекарска 

експертиза.  

Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule 
Spiesen – Elversberg 

Am Ring 39 a 
66583 Spiesen-Elversberg 

„Alles Leben ist Geheimnis, 
alles Leben ist Wert.“ 

(Albert Schweitzer) 

 


