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Министерство на децата, семейството, бежанците и интеграцията на 
федерална провинция Северен Рейн-Вестфалия 
 
 
          11.08.2020 г. 
Писмо до родителите относно проектите за  
образователна интеграция 
 
Информация относно рамковите условия на 
проектите за образователна интеграция по 
време на пандемия 
 
 
 
От 14.05.2020 г. проектите за образователна интеграция могат да бъдат 

отворени отново. Проектите за образователна интеграция представляват 

нископрагова социална услуга, свързана с дневната грижа, която има за цел да 

подготви децата в ранна детска възраст и техните родители за посещението на 

децата в детските заведения за институционална дневна грижа. Целевата група 

са деца в предучилищна възраст от бежански семейства и подобни уязвими 

групи, както и техните семейства (бежанци от различни страни, включително от 

държави извън ЕС, търсещи убежище лица и т.н.). 

 

На фона на настоящата ситуация в контекста на пандемията от коронавирус, 

тези проекти могат да се осъществяват само при специални условия и защитни 

мерки. 

 

Организаторите на проектите следва да решат на своя отговорност дали да 

отворят и възобновят занятия при спазване на новите условия и защитни мерки. 

Претенции за възобновяване на проекта и изпълнението му при обичайните 

условия не могат да бъдат уважени. Молим за Вашето разбиране. Условията, 

посочени по-долу, се прилагат с цел ограничаване на по-нататъшен 

инфекциозен процес, и по-специално за защита на служителите, както и на 

децата и техните родители от риск от заразяване. 
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1. Децата и родителите, които желаят да се възползват от проектите за 

образователна интеграция, 

 

1.1  не трябва да имат симптоми на заболяване, 

1.2 не трябва съзнателно да са в контакт със заразени лица, освен ако от 

контакта със заразените лица не са минали 14 дни и не са налични симптоми на 

заболяване, 

1.3 след влизането си във ФР Германия трябва да спазят защитните 

противоепидемични мерки, определени въз основа на приложимите към 

съответния момент разпоредби относно влизането в страната в контекста на 

епидемичната обстановка. 

 

 

2. Проследяване на контактите 
 

Преди участие в проект за образователна интеграция трябва да предоставите 

данните за контакт на всички участници, които са членове на Вашето семейство, 

за да може, при необходимост, да се проследи евентуална инфекциозна верига. 

В случай на нужда, организаторите или персоналът, осигуряващ дневната грижа, 

ще могат в кратки срокове да предоставят нужните данни на здравните органи. 

 

3. Изискване за дистанция 

 

При провеждане на занятията по проектите за образователна интеграция за 

всички възрастни лица важи принципното изискване за дистанция от най-малко 

1,5 метра. Когато дистанцията от 1,5 метра не може да бъде спазена, 

назначеният персонал, както и родителите, трябва да носят предпазни маски. 
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4. Хигиенни указания за деца и родители 

 

Важен фактор продължава да бъде спазването на хигиенните изисквания при 

провеждането на занятията по проекта. 

 

Затова е важно, освен Вие самите като родители да спазвате правилата за 

хигиена, също така да ги упражнявате заедно с децата, според възрастта и 

развитието им, и съответно да ги прилагате при провеждането на занятията.  

 

По-специално следва да се спазват следните правила: 

 

 Мийте ръцете си често и много старателно. Винаги използвайте сапун. 

 Ако трябва да се изкашляте или изкихате, направете го във вътрешната 

сгъвка на лакътя си. 

 Използвайте хартиени носни кърпички за еднократна употреба. 

Изхвърляйте използваните носни кърпички директно в затворено кошче за 

боклук. 

 

Допълнителни съвети и информация можете да намерите в интернет на 

следните страници: 

 

https://www.mags.nrw/coronavirus 

 

https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps 

 

https://www.waschen-wie-walter.de 
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