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358 думи 
 
Всички работим много усилено, за да гарантираме безопасно отваряне на 
училищата за персонала, учениците и техните семейства.  
 
Ще има нови правила и практики, които трябва да се следват, и съществуват за 
безопасността на всички.  
 
Повечето ученици ще очакват с нетърпение да се върнат в училище и ще се 
чувстват щастливи и развълнувани. Някои от тях може да се чувстват малко 
неспокойни от това, че се връщат в училище. Това е нормална реакция в момент 
на промяна.   Повечето ще се успокоят скоро след като свикнат с новите правила 
и практики.  Като им напомняме за положителните аспекти от това, че се връщат в 
училище – например възобновяване на връзката с приятели и подновяване на 
ангажиментите с училищните дейности. 
 

Това ръцете да се мият добре ще бъде важно за всички ученици. Уверете се, че 

детето Ви знае да използва кърпичка, за да покрива устата, когато кашля или киха 

или да се изкашля или киха в сгъвката на лакътя си. 

 

В началните и последващи нива на образование, училищата ще въведат 

процедури за физическо дистанциране. 

 

В началното училище от по-малките деца няма да се изисква да прилагат 

физическо дистанциране, но те могат да бъдат организирани в по-малки групички. 

Може да има и нови правила за водене и вземане от училище.  

 

От персонала във всички училища и от учениците в средните класове се изисква да 

носят материя, която покрива носа и устата на местата, където спазването на 

физическо разстояние от 2 метра не е възможно. 

 

Насърчавайте детето си да ходи пеша или с колело на училище, ако това е 
възможно и може да се направи по безопасен начин. 
 

В училищния транспорт учениците ще имат определена седалка, която да ползват 

всеки ден, а от учениците в средните класове ще се изисква да носят маска за лице, 



когато чакат автобуса или са се качили в него.   

 
Училищата ще се свържат директно със семействата относно откриването на 

учебната година. Обсъдете заедно у дома какво да очаквате, когато децата 

започнат училище. Трябва да уведомите училището за всички притеснения, които 

имате за учебния опит на детето Ви, когато училището в било затворено.  

 
Наличието на здравословни практики ще спомогне за адаптацията към започване 
на училище.  Насърчавайте детето си да въведе постепенно практики преди 
лягане, които са по-близки до тези използвани по време на учебния срок. 
 
 Също така, помогнете на детето си да се храни здравословно, да спортува и да 
възобнови връзката с приятели.  
 
Учителите разбират, че не е било лесно децата да се обучават у дома, когато 

училищата са били затворени и ще подкрепят учениците в подготовката за 

обучение.  

 

Всеки, който има симптоми на Covid-19, включително повишена температура, 
кашлица, задух или затруднено дишане, или загуба или промяна в обонянието 
или вкуса си, не трябва да посещава училище. Моля, свържете се с Вашия лекар 
и следвайте указанията на Началника служба „Здравеопазване“ (HSE) за 
самоизолация. Уверете се, че учениците знаят, че ако почувстват неразположение 
в училище, трябва да съобщят на учителя си веднага.  
 

Не забравяйте, че всички ние вземаме участие, за да можем да върнем децата 

обратно в училище по безопасен начин. 

 

За повече информация вижте gov.ie/backtoschool 

 


