
  

  

Скъпи родители, 

 

Уважаеми ученици, 

 

Започва новата учебна година ,с удоволствие и  оптимизъм ,и съм сигурен,че се 

питате,какви 

 ще са  мерките за безопасност в нашите класни стаи.  

След много дискусии през последните няколко дни с представителите на родителите,  

нашето училищно управление, отделните ученици и нашите градски съветници  

за мен е важно, да Ви информирам,  относно приложимите защитни разпоредби на 

 Министерството на образованието ,  пряко текущото състояние и оценка на  

въздушените 

 системи ,както и  да  Ви предложа личен разговор. 

 

Задължителни мерки от Министерството на образованието 

За престоя в училищната сграда  NRW продължава да разчита на задължителното  

носене на  медицинска маска за лице за всички хора. На двора на училището, 

може в действителност да бъде отказани носенето на маска.Предоставят се  тестове: В 

 началните и специалните училища децата се тестват два пъти седмично с близалка 

теста PCR.  

Те се считат за "златен стандарт" на тестването, за да се установи  много ранно и точно 

 инфекцията. За другите училища все още съществува Antigentest, за това кои 

патогенни пропорции се откриват пряко и по този начин са добра система за ранно 

 предупреждение. 

За деца и юноши на възраст от 12 години ще има и предложение за ваксинация в близко 

 бъдеще. 

Съществува висока степен на защита сред учителите и другите училищни служители 

чрез 

ваксинацията. Според проучвания на сдруженията на учителите, процентът на 

ваксиниране при  

учителите е 90 процента. Също така нашите полагащи грижи майстори,  училищните 

секретари 

 и служителите и социалните работници в  OGGS имат  предложения за ваксинация. 

Допълнителен градивен елемент за повече сигурност ще бъде и редовното 

проветряване. 

 Според Федералната агенция по околна среда вентилацията остава в допълнение към  

спазването на хигиенните правила ("AHA") е най-важната мярка за намаляване и 

редуциране  

на количеството вируси.  

Задължително проветрявайте на всеки 20 минути за да се намалява концентрацията на  

инфекциозни аерозолни частици с около 90 процента. 

Като училищен орган, ние  имаме важна роля за създаването на добри  условия в  

училищата. 



  

  

 

Хигиенните и почистващи мерки Това са по-специално тези, които са адаптирани към  

изискванията на Corona хигиенни мерки. Гарантира се, че ще се  отворят широко 

прозорците 

 във всички класни стаи и по този начин ще има предпоставка за се прилага редовенно  

проветряване. 

Освен това, като допълнителна мярка за сигурност,през лятната ваканция във всяка 

класна и  

целодневна стая,както и във всички спортни салони,  ще се инсталират  светофари със 

CO2.  

Съдържанието на CO2 в стайния въздух служи като индикатор за евентуално повишено 

вирусно  

натоварване, което може да се увеличи с помощта на системата за визуално и акустично 

 предупреждение,и чрез ранна вентилация може да се противодейства. 

 

Оценка на въздушните системи 

На първо място, искам да отбележа, че Федералната агенция по околна среда е 

мобилна.  

Устройства за филтриране на въздуха се препоръчват само в помещения, където 

въздуха е  

ограничен или прозорците са с ограничен отвор. Училищните сгради в Rheda-

Wiedenbrück са с  

висок стандарт и позволяват всички прозорци да се отварят широко и да се проветрява 

добре.. 

Независимо от това, в сравнение с последните седмици успяхме да използваме мобилни  

въздушни устройства , налични на пазара- пробвани и оценени. По този начин успяхме 

да 

 установим, че оборудването е свързано със значителен шум, който създава неодобство 

 при нормални разговори в класната стая. Ето как  Агенцията по околна среда 

 препоръча пречистване на въздуха 5 до 6 пъти по-голям от скоростта на въздушния 

поток за 

всички устройства, който имат шум,и  е значително по-висок и вреди на здравето и  

безопасността при работа, като  максималната граница от 35dB(A) е за учебните часове.  

Обикновенно стандартните устройства за 4000 € биха гарантирали необходимия въздух 

с до  

60dBA, за да се осигури необходимата циркулация. При тoзи шум на въздуха,  

учебните часове биха били невъзможни. 

Съществено важно при оценката  на  въздушните  устройства за филтриране на 

 въздуха,е че нито заместват носенето на маски,нито 20 минутното проветряване на  

помещенията.  

От  NRW в   писмо до всички училищни директори се отбелязва: "За в бъдеще да не 

бъдат  

заменени AHA-L мерките [разстояние, хигиена, ежедневна маска + проветряване" 



  

  

Бъдете сигурни, че сме в тесен контакт с училищното ръководство и председателите на  

училищния съвет, за да могат училището и учебните часове  да станат по-безопасни. 

Разбира  

се, това също означава, че вземаме всички необходими мерки, редовно да преглеждаме, 

 оценяваме и да коригираме, ако е необходимо. 

Моля, използвайте предложението  ми за личен разговор, а също и при 

възможност за слушане на системи. Ако е необходимо, ще обясним  

също като допълнителни технически данни за работата на  

устройствата (theo.mettenborg@rh-wd.de; Телефон: 05242-963-225).  

 

Пожелавам на вас и децата ви добър старт в новата учебна година! 

 

Сърдечни поздрави! 

 

Ваш Тheo Mettenborg 

Кмет на Rheda-Wiedenbrück 

 


