COVID-19 новото
предизвикателство
пред семейството и
училището
Професионална гимназия по
текстил и моден дизайн - Варна

Пандемията промени живота
на всички нас. В условията на
физическа
изолация
много
семейства и деца са объркани и
изплашени. Затова надеждната
и достоверна информация е от
ключово значение за превенция
на заболяването и грижата за
психичното здраве на децата,
младежите и семействата.

ЗАРАЗАТА С КОРОНАВИРУСА
ПРИЧИНИ ГОЛЕМИ СЪТРЕСЕНИЯ
ВЪВ ВСЕКИДНЕВИЕТО И ДЕЦАТА
ДЪЛБОКО ПРЕЖИВЯВАТ ТЕЗИ
ПРОМЕНИ. ЗА МНОЗИНА УЧЕНИЦИ
ВРЪЩАНЕТО В УЧИЛИЩЕ МОЖЕ ДА
Е НЕ ПРОСТО ДОБРЕ ДОШЛО, А
ИСТИНСКИ
ВЪЛНУВАЩО
ПРЕЖИВЯВАНЕ, НО ДРУГИ МОЖЕ
ДА ИЗПИТВАТ ТРЕВОГА ИЛИ
СТРАХ. ЕТО НЯКОИ СЪВЕТИ КАК
ДА ПОМОГНЕТЕ НА ДЕЦАТА СИ ДА
СЕ СПРАВЯТ СЪС СЛОЖНИТЕ
ЧУВСТВА, С КОИТО СЕ БОРЯТ ПРИ
ВРЪЩАНЕТО В УЧИЛИЩЕ.

ДЕТЕТО МИ СЕ
СТРАХУВА ДА СЕ
ВЪРНЕ НА УЧИЛИЩЕ.
КАК ДА ГО УСПОКОЯ?

Тръгването на училище или началото на
поредната учебна година може да доведе до
напрежение дори в най-спокойни времена, а
какво остава за времената на глобална
пандемия. Можете да успокоите детето,
като открито разговаряте за това какво
го тревожи и му кажете, че е естествено
да изпитва тревога.

Децата може да са притеснени и да не искат да се върнат в училище, особено след месеци
наред учене у дома. Бъдете честни – може да обсъдите какви промени би могло да очаква в
училище, като например необходимостта да ползва предпазни средства от рода на
маските. Освен това за децата може да е изпитание в училище да поддържат физическа
дистанция от приятелите и учителите – може да ги насърчите да помислят за други
начини да поддържат връзка.
Успокойте децата по въпроса за мерките за безопасност, които помагат на учениците и
учителите да останат здрави. Напомнете им, че те също могат да ограничат
разпространението на вируси, като мият ръцете си със сапун и кашлят или кихат в
свития си лакът.Припомнете им положителните страни – ще могат отново да се
срещнат с приятелите и учителите (ако физически се връщат в класната стая) и ще
продължат да научават нови неща.

КАК ДА НАСЪРЧА ДЕТЕТО
СИ ДА СПАЗВА
ПРЕДПАЗНИТЕ МЕРКИ
(НАПРИМЕР ЧЕСТО ДА
МИЕ РЪЦЕТЕ СИ, ДА
ПОДДЪРЖА ФИЗИЧЕСКА
ДИСТАНЦИЯ И Т.Н.), БЕЗ
ДА ГО ПЛАША?

Един от най-добрите начини децата да се опазят от COVID-19 и други болести е просто
редовно да мият ръцете си. Няма нужда да ги плашите в разговора. Постарайте се да им
обясните, че вирусите може да са невидими, но пак да останат върху ръцете. Ако децата
разберат защо е важно да мият ръцете, вероятно ще продължат да го правят.Освен това
може да покажете на децата как да кашлят и кихат в свит лакът и да ги предупредите да
споделят, ако почувстват, че ги втриса, започват да кашлят или дишат трудно.

Ако училището организира постепенно
връщане на учениците, вашето дете може да
се тревожи, че ще го отделят от приятелите.
Когато отварянето на училищата се обяви
официално, помогнете на детето да се
подготви за връщане на училище, като
споделите с него кога и как ще стане това. Ако
знаят предварително, че може да се наложи пак
да се затворят училищата, децата ще са поподготвени за предстоящите промени. Важно
е също така да им се припомни, че може да
учат навсякъде – и в училище, и у дома.За
децата с достъп до интернет безопасното и
контролирано ползване онлайн на игри,
социални медии и програми за разговор с видео
им предлагат големи възможности да се
свържат със своите приятели, родители и
роднини, да учат и да играят вкъщи. Освен
това може да насърчите децата да надигнат
глас онлайн, да споделят мненията си и да
подкрепят нуждаещите се по време на
кризата.

СЛЕД ВРЪЩАНЕТО В УЧИЛИЩЕ
ДЕТЕТО МИ НЕ Е В ЕДНА И
СЪЩА ГРУПА С ПРИЯТЕЛИТЕ И
СЕ ЧУВСТВА ОЩЕ ПОИЗОЛИРАНО. КАК ДА МУ
ПОМОГНА ДА СЕ ЧУВСТВА ПОСВЪРЗАНО С КЛАСНАТА СТАЯ И
ПРИЯТЕЛИТЕ?

КАК МОГА ВНИМАТЕЛНО
ДА ПРОВЕРЯ ДАЛИ
ДЕТЕТО МИ СЕ СПРАВЯ?
В училище и у дома хората, които се грижат за
децата, могат да им предложат творчески
занимания като игри и рисуване, за да им помогнат
да изразят и покажат в безопасна и подкрепяща
среда отрицателните чувства, които може да
изпитват. Това помага на децата да намерят
положителни начини да изразят трудни чувства
като гняв, страх или тъга.

Тъй като децата емоционално се влияят от найважните възрастни в техния живот, включително
родители и учители, важно е възрастните добре да
се справят със собствените си емоции и да запазят
спокойствие, да изслушат тревогите на децата, да
им говорят нежно и да ги успокоят.

В училището на
моето дете
препоръчват носене
на предпазни
средства, от което
детето още повече
се притеснява. Какво
да му кажа?

Проявете разбиране в разговора. Кажете, че знаете за
неговите тревоги във връзка с коронавируса, но да се
говори за тревогите и чувствата е здравословно.
Децата може да се разтревожат или подразнят, ако
им е трудно да носят маски, особено когато тичат
или играят. Може да уверите децата, че много от
възрастните се трудят усилено да опазят
семейството, но подчертайте колко е важно всички
да спазваме препоръчаните мерки, за да се погрижим
за по-уязвимите членове на общността.

Използвани са материали
от УНИЦЕФ България
2020 г.

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ
ПРИ СЪМНЕНИЕ ИЛИ
СЛУЧАЙ
НА COVID 19 В УЧИЛИЩЕТО

Правила за поведение при съмнение или случай
на COVID-19 в ПГТМД
Подготвителните мерки:
1. Обособяване на място, за временно отделяне на ученик или лице с
грипоподобни симптоми.
2. Създаване на организация в училището за осъществяване на медицински
филтър за наличие на грипоподобни симптоми и недопускане в сградата на
училището на лица във видимо нездравословно състояние.
3. Медицинското лице в училището в началото на учебния ден, получава
информация от учителите за общото състояние на учениците.
4. Информиране на родителите за прилаганите здравни протоколи и за
начина
на уведомяването им при възникване на съмнение за случай на COVID-19,
както и за
последващите мерки.

При наличие на един или повече симптоми при ученик (повишена телеснатемпература, кашлица,
хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.):
Първоначално поведение
Ученикът се отделя незабавно в предназначеното за такъв случай място, докато не се прибере
у дома – стая № 113, находяща се до входа на гимназията. На ученика се поставя маска,
съобразена с възрастта му.
Незабавно се осъществява връзка с родителите/настойниците и се изисква да вземат ученика,
като се съобразяват с необходимите превантивни мерки (носене на маски за лице, използване на
личен транспорт при възможност).
На родителите/настойниците се припомнят процедурите, които трябва да следват – да се
избягва физически контакт и да се консултират със семейния лекар на ученика (първо по
телефона) за преценка на здравословното му състояние и последващи действия съобразно
конкретната ситуация, вкл. необходимост отпровеждане на тест за нов коронавирус.
След като ученикът напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък срок с
биоцид с вирусоцидно действие при спазване на изискванията за дезинфекция.
Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки.
Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само срещу медицинска бележка
от семейния лекар, че е клинично здрав и това е допустимо.

Родителите информират директора на
училището, който трябва незабавно да
се свърже със съответната РЗИ и да ѝ
предостави списък с учениците и
учителите,които са били в контакт с
ученика в съответствие с указанията на
РЗИ.

В СЛУЧАЙ НА
ПОЛОЖИТЕЛЕН
РЕЗУЛТАТ ЗА
COVID-19 ПО
МЕТОДА PCR НА
УЧЕНИК

ПРАВИЛА
ЗА РАБОТА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 В
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО
ТЕКСТИЛ И МОДЕН ДИЗАЙН – ГР. ВАРНА
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 - 2021 ГОДИНА
СА ПУБЛИКУВАНИ СЪС ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА В
САЙТА НА ГИМНАЗИЯТА

