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Информация за изискванията на Закона за защита от инфекции за работата на
училищата
Скъпи родители, настойници и попечители,
Днес, 23.04.2021 г., влезе в сила измененият Федерален закон за защита от инфекциозни
болести с така наречената "аварийна спирачка за разпространението на коронавируса".
Той включва правила, които, в случай, че показателите на инцидентността надхвърли
100 в рамките на 7 дни, са от значение и за работата на училищата в Саарланд. Освен това
правителството на провинция Саарланд реши да продължи обучението на смени в
училищата до 8 май. В това писмо Ви информираме за най-важните промени:



Разширяване на обхвата на задължителните тестове за учениците от
началните и специалните училища

С влизането в сила на Федералния закон за защита от инфекции задължението за
провеждане на тестове в цялата страна се разпростира върху общообразователните и
професионалните училища, т. е. оттук нататък и върху учениците в началните и
специалните училища (тук се запазва предишната процедура за провеждане на тестове
за ученици: лекари, фармацевти и специалисти под медицински контрол извършват
вземането на назалните проби). Учениците, които не участват в тестовете, ще останат с
„ученето от вкъщи“.



Какво се случва, когато показателите на инцидентността надхвърлят 100?

Ако показателите на инцидентността за 7 последователни дни надхвърли прага от 100 в
даден окръг в градския окръг Саарбрюкен, обучението в класната стая от следващия
ден е разрешено в общообразователните училища и професионалните училища само
под формата на обучение на смени. Тъй като обучението на смени в момента се
въвежда в цялата провинция Саарланд, няма промени в местните предложения.
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Ако показателите на инцидентността надхвърли 100 в рамките на 7 дни, всички пътници
трябва да носят защитни маски (FFP2 или подобни) в обществения транспорт или
при превоз на ученици. За ученическия транспорт това важи от понеделник.
Необходимите маски ще бъдат закупени в размери, подходящи за деца, и ще бъдат
предоставени на училищата във възможно най-кратък срок.



Какво се случва, когато показателите на инцидентността надхвърлят 165?

Ако показателите на инцидентността в продължение на 7 последователни дни
надхвърли прага от 165 в окръг или градския окрък Саарбрюкен, обучението в клас в
общообразователните и професионалните училища се забранява от следващия ден.
Учениците ще се обучават дистанционно. За тази цел ще бъде предоставена
допълнителна информация.
Изключения се правят за специални училища и завършващи класове:
-

-

За отделните специални училища се определят специфични за конкретното място
училищни модели.
Девети и десети клас в училища със съвместно обучение и съпоставимите класове
или учебните групи в специалните училища ще продължат да се обучават на смени.
В професионалните училища, в колежите, техникумите, специализираните
професионални училища и в центровете за подготовката на образование обучението
в последната година ще продължи да се провежда на смени.
За учениците, които ще получат зрелостни свидетелства през 2022 г., обучението в
класната стая се осъществява под формата на обучение на смени като част от мерките
за контрол на инфекциите и в съответствие с действащия план за хигиена. Две групи
ученици, които са пространствено разделени една от друга, могат да изучават целия
курс последователно и по едно и също време. Същото важи и за нивото на съответния
клас в професионалните училища.

Ако 7-дневните показатели на инцидентността според RKI за окръг или градския окръг
Саарбрюкен надхвърли 165 за три последователни дни, родителите и настойниците
отново се призовават да се грижат за децата си у дома. Училищата ще осигурят спешна
помощ при грижите за учениците. Съществуващият модел (образователна програма
сутрин; занималня следобед) ще продължи да се прилага. Учениците, за които не може
да се полагат грижи вкъщи или които нямат подходящо работно място за учене от дома,
могат да продължат да бъдат обгрижвани.
Спешна помощ за грижа се предоставя и в детските градини и яслите. Тя може да се
използва по същия начин, както педагогическото предложение. Държавата заплаща
таксите на родителите за доброволната извънкласна програма (FGTS).

Всички заключителни изпити се провеждат в съответствие със строги хигиенни
правила.
С уважением
По поръчка

Карин Елснер
Заместник-ръководител на Отдел С
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