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    РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ             
     МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

     РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – БЛАГОЕВГРАД  

 

ДО  

РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ  

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

Ситуацията с епидемията от COVID-19, особено за нашата област, се влошава 

изключително динамично. Вероятно ще продължи още дълго време. Нека запазим спокойствие и 

заедно да предприемем всички възможни мерки, с които да ограничим разпространението на 

вируса. Най-важната ни задача днес категорично е да опазим живота и здравето на децата, на 

възрастните хора, на всеки човек. Доколкото е възможно да направим училищната среда 

максимално безрискова, като съзнаваме, че няма абсолютно безопасна среда в условията на 

световна пандемия.  

Вероятността за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда става все по-

реална. Уверяваме Ви, че ние имаме такава готовност и това не бива да ни притеснява. Обмислят 

се различни варианти, при определени условия, за определена продължителност… 

Всички обаче сме свидетели на тежката ситуация с разпространението на вируса като цяло, 

в страната, в нашата област, в нашия град, дори и в нашето училище… Налице са вече немалко 

учители, които отсъстват поради положителни тестове и необходимостта от домашно или 

болнично лечение. 

Всичко това налага да предприемем мерки, които е възможно да създадат известно 

неудобство. Считаме обаче, че на преден план днес трябва да поставим живота и здравето на 

всички пред комфорта и удобството! 

В тази връзка призоваваме и настояваме в класните стаи по време на провеждане на 

образователния процес всички – и учители, и ученици – да бъдат с поставени лични предпазни 

средства /маски или шлемове/, с което се надяваме да намалим риска от разпространението. Към 

това апелират вече всички отговорни институции, всички медицински специалисти.  

Категорично трябва да станем част от борбата с вируса и намаляване на неговото 

разпространение и като отговорни граждани и общество да подпомогнем здравните специалисти и 

учителите!  

Нека също да изискваме от децата да ограничават своите контакти и да спазват 

необходимата хигиена и дистанция. При проява на грипоподобни симптоми и симптоми, сходни с 

тези на COVID-19, считам, че е дълг и отговорност на всеки родител да задържи детето си вкъщи. 

Същото следва да се отнася и за случаите, при които е налице положителна проба за вируса на 

член от семейството, като в тези ситуации е задължително да бъдат информирани класните 

ръководители и училищните ръководства. 

Надяваме се на разбиране и подкрепа от Ваша страна, за да направим всичко възможно да 

удължим присъственото обучение в училище, да намалим рисковете и възможността за 

разпространение на вируса!  

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-важното – 

опазването на човешкия живот и здраве!  

Заедно ще успеем! 

Регионално управление на образованието –  Благоевград 
 

 


