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Уважаеми училищни ръководства , 
уважаеми ръководства на занимални 
уважаеми родители, 
 
С това писмо бих искал да ви информирам за днешното решение на 
магистрата задължението да се носи защита за уста и нос в 
училище и в занималните, както и да се удължи ежедневния тест с 
две седмици включително до петък 1 октомври.Магистратът е 
последвал спешна препоръка от службата за Корона на здравния 
отдел, която направи своята оценка въз основа на предишен опит и 
текуща честота. 
 
По принцип може да се каже, че концепцията за защита на 
училищата ,одобрена от магистрата  за началото на учебната година 
е била успешна.От педагогическа гледна точка най- важното е 
дадем възможност за непрекъснато присъствие . Бих искал да ви 
благодаря много за разбирането и активното ви участие в 
изпълнението на концепцията. 
Въпреки, че според сегашното състояние 96 ученика от 
Бремерхафен са дали положителен тест за Коронавирус досега са 
били предотвратени много режими на карантина, затваряне на 
класове или дори цяло училище . Само около 100 ученика в 
момента са под карантина като контактни лица. Понастоящем няма 
информация за възможно разпространение на Корона вируса в 
училищата. В това отношение е по -вероятно вирусът да се предава 
извън училищата . 
 
 

С оглед на постоянно високата обща честота в град Бремерхафен , в 
момента ние не искаме да застрашаваме успешния ефект от 
предишната концепция за защита. Бремерхафен все още е една от 
общините с най -висока честота в Германия , въпреки че здравната 
служба е много оптимистична за развитието през следващите 
няколко седмици. Не искаме да застрашаваме тази тенденция, чрез 
евентуално  преждевременно разхлабване във възрастовата група 
на децата и юношите, които в момента са особенно засегнати от 
развитието на заболеваемостта. 
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Въпреки разбирането за педагогическите и социални ограничения, 
които со особенно свързани с носенето на маска  в час, магистратът 
първоначално е решил да запази дeйстващите разпоредби като 
вземе в предвид инфекционните изисквания. Затова ,моля за вашето 
разбиране  и подкрепа, защото заедно ще стремим целта да се 
направят възможни училищните и следучилищните  грижи за деца с 
най -добрата защита за тяхното здраве. 
 
С уважение 
 
 
Михаел Фрост 
 
Градски съвет за Училища, Култура, Младеж, Семейство и Жени 
 
 


