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Уважаеми родители,
В началото на новата седмица учениците от 8 до 12 клас в ПГ по МСС ще могат да се
върнат в класните стаи след тестване веднъж седмично. От задължението да се тестват
ще бъдат освободени учениците в общини от така наречената зелена зона (под 250
заболели на 100 хиляди население), както и учениците, които са ваксинирани или имат
документ, че са преболедували COVID или че имат антитела. Това вероятно ще може да
се случи през първите дни на идната седмица, за което МЗ подготвят необходимите
нормативни промени.
МЗ и МОН обявиха намерения за предоставяне на възможност всички ученици от 1 до
12 клас да се завърнат в класните стаи след тестване с т.нар. „щадящи/ неинвазивни
тестове“. Предвижда се тестването за всички ученици да бъде веднъж седмично, а не два
пъти, както бе досега. Промяната ще може да стане факт от 6-10 декември без да е
задължително това да се случи още в понеделник.
Ще отговоря на някои от въпросите, на които вероятно искате да знаете отговорите:
1. Какви ще бъдат тестовете за учениците ни?
- Това ще бъдат тестове като тези, които се използват в 1 - 4 клас, неинвазивни тестове
/щадящи/, при които не се прониква в носа , а чрез слюнка.
2. Необходимо ли е съгласие на родителите?
- Да, необходимо е.
3. Същите декларации ли ще бъдат използвани за получаване на съгласие от
родителите?
- Днес (02.12.) всички РУО са получили нови декларации за съгласие на родителите. Те
ще бъдат използвани във всички класове - от 8 до 12 клас. От тях е отпаднало
описанието, че тестването се извършва два пъти седмично.
4. Какви нормативни промени следва да очакваме, за да се случи посочената
промяна?
- Необходима е нова заповед на министъра на здравеопазването, която разрешава
тестване веднъж седмично- тя се очаква всеки момент. След това МОН ще изработи

промяна в Насоките за действия в условията на COVID - очаква се те да бъдат
публикувани утре- в петък 3 декември
5. Кога трябва да бъде извършвано тестването?
- В първия учебен ден от седмицата. Много е вероятно през идната седмица в някои
училища първото тестване да бъде организирано в понеделник, в други училища във
вторник или сряда. Това ще зависи от техническото време за събиране на декларации от
родителите, както и от броя на предоставените тестове- към този момент МОН и МЗ
имат разминаване в информацията относно броя на наличните тестове.
6. В готовност ли е ПГ по МСС ,,Пейо К. Яворов" да провежда учебни занятия в
условията на COVID?
- Училището е в пълна готовност да спазва всички изисквания и мерки в условията на
пандемията и да провежда качествено образование и възпитание на учениците си.
Бъдете здрави! От нашите решения зависи бъдещето на нашите ( Вашите ) деца. Време
е да преодолеем социалната дистанция и натрупаните пропуски. Питайте ни, не ни
щадете!
Това ни е работата и призванието...
Директор
Ангел Живков

