Средно училище "Св. св. Кирил и Методий"
гр. Белослав, ул. "Трети март" №62, 05112/0898314676,soubeloslav@abv.bg

ИНФОРМАЦИЯ

за епидемичната ситуация в СУ „Св.св. Кирил и Методий“, град Белослав за периода от
15.09.2020 г. до 23.10.2020 г.
Водени от убеждението, че обучението в реалната класна стая и прякото
взаимодействие с учителите и (съ)учениците са най-добрата и незаменима алтернатива,
отчитайки мнението на различните заинтересовани страни и съобразявайки се със законовите
изисквания, взехме решение за присъствено стартиране и провеждане на образователния
процес в дневна форма на обучение за всички ученици.
За периода са приети Мерки за работа на институцията, направени са инструктажи на
учениците, учителите, непедагогическия персонал и родителите.
Ограничаването на разпространението на вируса предполага намаляване на средата на
взаимодействие на всеки един от нас. При присъствено обучение и класна система на
организация в училище, ограничаването на средата на взаимодействие е възможно само
частично. Анализирайки различните модели за намаляване на средата на взаимодействие и
отчитайки ограниченията, свързани с човешките ресурси и материалната база, осъзнаваме, че
нито един организационен модел не може да бъда системно приложен в неговата цялост.
Даваме си сметка, че е невъзможно да се осигури препоръчаната физическа дистанция и да се
гарантира липса на физическо взаимодействие вътре в класната стая (респ. в паралелката или
групата), затова предлагаме като водещ модел да се приложи стратегията на дистанция
(невзаимодействие) между учениците от различните паралелки. Прилагането на тази стратегия
осигурява възможност при наличието на болно дете, за среда на взаимодействие да се приема
само паралелката, в която то се обучава, респ. на карантина подлежат само учениците от тази
паралелка.
Извършва се мащабна информационна кампания за изграждане на Ковид култура:
Спазване на потоците на движение, носенето на маски, лична хигиена, разпознаване на
симптомите, взаимодействие с всички институции, отговорни за прилагане на Мерките.
Според националната информационна система данните за положителните тестове за
Ковид и контактните на първа линия са:

В училището има един ученик и един учител с положителни тестове за Ковид 19. За
всички останали карантината е предпазна мярка. С изключително удовлетворение
констатираме, че ВСИЧКИ ученици и учители се чувстват добре или с леки, обичайни за сезона
неразположения.
Изключително окуражаващ е и фактът, че не се разпространяват неверни факти, паника
и предположения, както и не се публикуват имената на лицата с положителни тестове. Все
повече хора се обединяват от разбирането, че НОСИТЕЛ на вируса НЕ ОЗНАЧАВА болен човек.
В карантинираната паралелка успешно и отговорно протече обучението в електронна
среда от разстояние. На 27 октомври 2020 г. предстои завръщането на учениците в присъствен
учебен процес . Те се завръщат след преглед при личния лекар и издаването на медицински
документ.
За учениците, които не са с положителни проби, но имат контакти с близък от
семейството, се провеждат индивидуални консултации и се възлагат проектни домашни
работи /доколкото и където е възможно/.
КАКВО ВИ ПРИЗОВАВАМ ДА НАПРАВИМ:
1. Ще използваме следващите 3 дни – 24, 25 и 26 октомври за ограничаване на
контактите си. Понеделник е обявен за неучебен ден, а в електронна среда ще се
проведе празничен час на класа. Участието на родителите ще повдигне духа на
децата и ще ги приобщи към историята на общността.
2. Действията по т. 1 ще се повторят на 30 октомври и на 1, 2 ноември. Тогава
учениците ще си останат вкъщи, спазвайки социална дистанция и ще укрепят
имунната си система, като приемат здравословна храна.
3. Всяко дете трябва да получава в къщи внимателни напътствия за спазване на
мерките и да бъде окуражавано.
Всички заедно трябва да намерим формулата и баланса между предпазливостта и
отговорността за здравето ни от една страна, и необходимостта да учим, работим и живеем
относително нормално, от друга.
В. Вълканова – директор

