
 

Видео 4: Съвети за родителите преди откриването на 

учебната година  

 

 

 

 

Сценарий 

 

 

Всеки изпитва различни чувства относно връщането на училище. Някои родители и 

деца може да се чувстват щастливи, други може да се чувстват малко притеснени. 

Това е окей. Спокойният и положителен подход ще повлияе и помогне на детето Ви да 

се приспособи и да свикне. Напомнете на децата, че споделянето на мислите и 

чувствата им с другите помага.  

 

Напомнете им,че винаги има някой, който да помогне ако се притесняват за нещо. 

 

Важно е също така да им напомним за положителните неща на връщането на 

училище, като наваксване с разговори с приятели, ежедневната рутина и участието в 

училищни дейности. 

 

Когато е налице здрава рутина, това ще помогне на детето Ви да се приспособи и да 

свикне с връщането на училище. Насърчавайте децата да имат здравословна диета, 

да правят упражнения, да се свързват с приятели и да имат добра рутина за сън. 

 

Положени са много усилия, за да се гарантира, че училищата ни работят по безопасен 

и устойчив начин.  

 

Станахме свидетели на огромен напредък в борбата срещу Covid-19. Много голяма 

част от обществото отново отвори и много от нещата, които всички се радваме да 

правим или, на които разчитаме, отново са на разположение.  

 



 

Органите на общественото здравеопазване внимателно разглеждат мерките, които 

трябва да бъдат въведени в училищата, за да се осигури безопасността на всички.  

  

Те са доволни, че когато правилата и процедурите, които са били въведени за 

училищата се следват внимателно от всички, всички ние сме по-добре защитени от 

вируса.  

 

От всеки ученик и член на персонала сега се изисква да си припомнят тези правила и 

практики, които трябва да се следват, за да се предпазят всички. Училищата ще 

напомнят на учениците за тези правила, като използват подходящи версии на това 

видео според възрастта на децата  и други инструменти.  

Преди всичко, много е важно, всеки, който има симптоми на Covid-19, включително 

повишена температура, кашлица, задух или затруднено дишане, или загуба или 

промяна в обонянието или вкуса си, да не посещава училище. Моля, следвайте 

указанията на Началника на служба „Здравеопазване“ (HSE) за самоизолация и се 

обадете на лекаря си. Уверете се, че учениците знаят, че ако почувстват 

неразположение в училище, трябва да съобщят на учителя си веднага.  

 

 

Практиките да се мият ръцете добре и хигиената ще бъдат важни 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 горните класове на началните и средните училища всички трябва да следват 

процедурите за физическо дистанциране. 

 

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

дистанциране, но ще бъдат организирани в по-малки групички в рамките на класа.  

 

Вземането от училище и завеждането до училище може да бъде напрегнато. 
Моля, осигурете физическо дистанциране, като следвате указанията на 
училището относно това кога и къде да отидете. Въпреки че може да е трудно, 
важно е родителите да не се събират пред училищните врати, за да се 
социализират преди и след училище. Поддържането на физическо 
дистанциране, носенето на маска и това да не се бавите безпричинно в 
училището ще спомогне училището на детето Ви да остане отворено. 
 

 

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



носят покритие за лице.  

 

Насърчавайте детето си да ходи пеша или с колело на училище, ако това е възможно 

и може да се направи по безопасен начин. 

 

Учениците ще имат определена седалка в училищния транспорт, на която трябва да 

седят, а от учениците в средните училища ще се изисква да носят покритие за лице 

докато чакат и когато са се качили на автобуса.   

 

Училищата ще комуникират директно със семействата, за да им напомнят за 

процедурите, които съществуват. Обсъдете заедно у дома какво да очаквате, когато 

децата започнат училище.  

 

 

 

Учителите разбират, че усвояването на знанията от учениците може да е било 

засегнато по време на дистанционното преподаване и обучение и ще работят с 

учениците за преодоляване на всички трудности. 

 

Не забравяйте, че всички допринасяме, за да могат децата да посещават училище по 

безопасен начин. Важно е да следвате съветите за общественото здраве, за да 

предпазим училищната среда. 

 

За повече информация виж gov.ie/backtoschool  

 

 

 

 

 


