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Правила за здравна безопасност 
 
В училище "Гергана" сме убедени в необходимостта да се открие и проведе учебната 2021-22 година 
присъствено, със строги правила за здравна безопасност, като предлагаме заедно с това и равностойно 
онлайн и смесено (част присъствено и част онлайн) обучение. Насърчаваме горещо участието на 
всички, които имат възможност, в присъственото обучение. Като педагози вярваме, че това е  най-
добрият начин за обучение за децата! В същото време за нас, преподавателите в "Гергана", здравето на 
всички е на първо място!  
  
В присъственото обучение ще се спазват всички изисквания на училище "Вагнер", чиито учебни стаи 
използваме, и отдел "Просвета" на град Ню Йорк.  
  
1. За присъствено обучение в училище ще се допускат само лица без симптоми на ковид-19.  
  
2. За учителите, родителите и другите възрастни, влизащи в училище, ще важат общите 
изисквания да са напълно ваксинирани или да представят всяка седмица негативен резултат от 
признат от здравните власти в града Ковид 19 тест, направен до 48 часа по-рано.  
  
3. Както всяка учебна година, родителите и родителският ни съвет ще разполагат с място за събиране 
и изчакване на децата. За присъствието в тази стая или в салона на училището ще важат същите 
изисквания: родителите и близките на децата да са напълно ваксинирани или да представят всяка 
седмица негативен резултат от признат от здравните власти в града Ковид 19 тест, направен до 48 часа 
по-рано.   
  
Копие от имунизационната карта или негативния резултат от теста ще се изпраща за сведение на 
училището на училищния имейл. За всички с имунизационни карти е достатъчно да отправите 
веднъж копие до този имейл.  За седмичен тест - до края на съботния ден преди училищния ден. 
Имунизационната карта или негативният резултат трябва да се носят (на хартия или снимка на 
телефон) при влизане в училище за в случай на поискване от училищната охрана.  
  
4. За всички - деца, учители и родители - при влизане в сградата на училището ще важат изискванията 
да се носят покрития на лицето през цялото време, да спазват дистанция от най-малко един метър и да 
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спазват строго личната хигиена, вкл. често миене на ръцете със сапун и често използване на 
дезинфектант за ръце или антисептични кърпички, които всеки ще си носи от къщи.  
  
5. Всеки ученик и възрастен при влизане в класната стая и аудиториума ще почиства чина (катедрата) 
си, стола си и и други предмети, които се докосват от повече ръце, с антисептични кърпички, които 
ще се предоставят от "Гергана". Учителите ще следят в началото на всеки час за почистването на 
работните места от учениците.  
  
6. Учебниците по всички предмети ще бъдат предварително комплектувани в дезинфекцирани 
пластмасови пликове за всеки ученик и ще бъдат раздадени от съответните учители по български 
език. 
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