
СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪ

163 ОУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“

До госпожа Катя Дойнова -

директор на 163 ОУ „Черноризец Храбър”

гр. София

Относно: Разпространението на скарлатина сред учениците от начален етап на обучение

Уважаема госпожо Дойнова,

Обръщам се към Вас във връзка с разпространението на скарлатина сред учениците от начален етап

на обучение в училището. Притеснението на родителите е, че от декември месец 2022 г.

непрекъснато изникват нови случаи на заболяване от скарлатина, което поставя в опасност от

заразяване останалите ученици, създава страхове сред децата и родителите, затруднява общия

учебен процес, води до невъзможност за посещение на допълнителни дейности от

карантинираните деца. Доколкото разбирам и към настоящия момент три класа от начален етап са

под карантина.

Ситуацията е неприятна за всички и най-потърпевши са децата. Всички родители виждаме усилията

Ви да за справяне с нея и сме благодарни, че ни информирате за предприетите мерки чрез

училищните канали за комуникация. Същевременно обаче, осъзнаваме, че са необходими

допълнителни общи усилия, за да излезем от омаљосания кръг възможно най-скоро. Затова от

училищното настоятелство апелираме за предприемане на допълнителни организационни

мерки, гарантиращи, че контактът на учениците, поставени под карантина с ученици от

останалите класове е стриктно ограничен и за засилен контрол за спазването на тези мерки. Това

се отнася както за контакта в общите части на училището, лафката, стола, тоалетните, така и за

посещението на общи мероприятия и допълнителни дейности. Родители споделиха опасения, че

карантинните ограничения не винаги се спазват и се случва деца от карантинирани класове да

посещават общи мероприятия и допълнителни дейности, като поставят по този начин в риск

останалите деца. Независимо какви са причините за това, молим, с единствената мисъл за здравето

на децата и учителите и с желанието за по-скорошно нормализиране на учебния процес, за засилен

контрол от страна на училищното ръководство и на учителите, за да не се допуска това да се случва.

Също така предлагаме да се създаде организация за хранене в отделен час на карантинираните

класове в стола, а ако това е невъзможно дори ограничаване на столовото хранене за периода на

карантината.

Отделно от това считаме, че за адекватното справяне със стуацията е необходимо да се изиска

становище от здравните органи за действията, които следва да се предприемат, за да се ограничи

разпространението на скарлатина в училището.

Отчитайки че ситуацията изисква засилена дезинфекция в училището, от училищното настоятелство

предлагаме, при поискване от Ваша страна, да предоставим дезинфектант за пода и чиновете.
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Вярваме, че грижата за здравето на децата и преподавателите е обща грижа на всички ни. Затова

молим за активната Ви намеса за привличане на отговорното отношение на цялата родителска

общност по въпроса чрез тестване на децата (с цел вземане на информирано решение от

родителите, молим при организирано тестване в училище да се предоставя предварително

детайлна информация за вида на теста и условията и подготовката за извършване на тестването, за

да могат в него да се включат възможно най-много ученици), провеждане на лечение и спиране от

училище, когато децата са заразени, категорично ограничаване посещението на допълнителни

дейности и общоучилищни мероприятия при наложена карантина.

Благодарим Ви за грижата и съдействието!

«ство к.
15.03.2023 г. С уважение,

гр. СОФИЯ Мария Григорова,

Председател на УС на УН

44dl10

Електронно подписан документ от Mariya Nikolaeva Cirigorova
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