
Информация за родители 

 

Коронавирус (SARS-CoV2, COVID-19) 

по повод: затваряне на училищата от понеделник, 16.03.2020 г. 

Решение на Министерския съвет на Саарланд от днес 

 

Уважаеми дами и господа, 

Както вече сте научили от медиите, всички училища на провинция 

Саарланд, включително и следобедните занимания, са затворени от идния 

понеделник. Това важи също и за детските ясли и градини. Ученически 

практики и други практики, както и други училищни мероприятия също 

няма да се състоят. Обучаващите се в професионалните училища на 

провинция Саарланд ще изпълняват през това време своите задължения в 

предприятията. 

Моля за разбиране за това, че едва сега мога Ви дам тази информация, но 

мерките бяха взети от Министерския съвет днес сутринта в 8.00 часа. 

Сътрудничките и сътрудниците също не можеха да бъдат предварително 

информирани, защото решението трябваше да се вземе много краткосрочно. 

Водеща беше грижата за здравето на всички ни. Прекъсването на верига на 

инфекция в секторите, в които се събират много хора, беше оценено като 

абсолютно необходимо. Става дума за превантивна мярка, причина за която 

не е, че в много училища при член на училищната общност е установен 

положителен тест. 

С това писмо, Вие получавате само първа и основна информация, ще следва и 

по-подробна. С оглед на краткото време, с което разполагат и сътрудничките 

и сътрудниците на Министерството за образование и култура (MBK), за 

момента не могат да бъдат дадени изчерпателни разпоредби за действие. Тук 

също моля за разбиране. Вие можете да бъдете сигурни, че на всички 

въпроси, свързани с училищата, постепенно ще бъде отговорено. 

Като първа мярка, Ви моля, днес да осигурите на ученичките и учениците 

вкъщи всички учебници и други материали, които в случая се съхраняват в 

училище. Моля, дайте на ученичките и учениците копие на това 

информационно писмо. 

В резултат на затварянето на училищата, от понеделник не могат повече да 

се провеждат часове и занимални в училищните сгради. 

Тъй като целта на мерките е прекъсването на веригата на инфекцията, не 

може да се предлагат никакви широкообхватни предложения за занималня. 

Педагогическите кадри на Вашето училище остават изцяло задължени с 

работата си. Необходимите служебни задачи трябва да се изпълняват. 



Педагогическите кадри са помолени, да направят на ученичките и учениците 

учебни предложения, които са възможни и без личен контакт. За това ще 

бъдат дадени допълнителни съвети от Министерството за образование и 

култура (MBK). 

Не се изисква постоянно присъствие на педагогическите кадри в училищните 

сгради. Член на ръководството на училището обаче трябва да бъде достъпен и 

да присъства по време на нормалните работни времена в училищните сгради. 

Моля Ви, в идния понеделник да бъде назначено служебно съвещание, за да 

може да бъдат информирани всички засегнати относно формулираните в това 

писмо принципи, да се намерят решения и да се подготви тяхното 

реализиране. Други важни конференции, в особеност такива за обсъждане на 

оценките могат и трябва да се състоят в училищните сгради. Участниците и 

участничките трябва да бъдат – според целта на мерките – ограничени до 

необходимия брой. 

Това не важи за училища, които са поставени под карантина по инициатива 

на компетентната здравна служба.  

Министерството за образование и култура Ви моли да подготвяте изпитите за 

завършване по обичайния начин. Остават също валидни установените в 

календарите дати за изпитите. По-подробни нареждания за провеждането на 

изпитните части, особено на тези, които се предвиждат преди великденската 

ваканция, ще бъдат дадени допълнително. 

Наясно съм, че Вие, като училищни ръководителки и ръководители сте 

конфронтирани със ситуация, която поставя особени предизвикателства. В 

смисъла на нашия общ стремеж да не оставяме ученичките и учениците сами 

в тази проблематична ситуация, нашите общи усилия ще бъдат 

възнаградени. 

При спешни въпроси се обърнете към Вашия Училищен инспекторат. 

С уважение 

 

по нареждане 

 

подп. Бернхард Боне   подп. Д-р Михаел Франц 

 

Бернхард Боне    Д-р Михаел Франц 

Ръководител на отдел   Ръководител на отдел 

Общообразователни училища  Професионални училища   


