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Целта на този документ е да предостави актуална информация за знанията по отношение на ролята 
на децата при предаването на SARS-CoV-2 и мястото на училищата в пандемията от COVID-19, като 
се фокусира по-специално върху опита в страните от ЕС / ЕИП от началото на пандемията. Този 
документ разглежда още предаването към и от персонала в училищни условия, свързаните с 
училищата мерки за смекчаване, включително комуникация на риска, тестване, проследяване на 
контактите, както и ефективността и въздействието от затварянето на училищата. Този документ се 
основава на и актуализира доказателства, представени в предишните доклади на ECDC по тази 
тема, публикувани през август 2020 г. и декември 2020 г. Този доклад не разглежда 
образователните условия за млади хора или възрастни като университети или професионални 
училища, пансиони или интернати. 

Резюме 

Ключови послания 

• Съобщава се за повишено предаване във всички възрастови групи на SARS-CoV-2 
варианти, които пораждат сериозна загриженост (variants of concern (VOCs), най-
вече за варианта Delta. В регионите, в които все по-голям процент от възрастните 
са напълно ваксинирани срещу COVID-19, но където децата не са ваксинирани, 
може да се очаква, че през следващите месеци все по-голям дял на съобщените 
случаи на SARS-CoV-2 ще бъдат сред децата. 

• По-голямата част от изследванията, посочени в този доклад, са проведени преди 
появата и широкото разпространение на варианта Delta. Това трябва да се вземе 
предвид при тълкуване на докладвани резултати от проучването. 

• Деца от всички възрасти могат да предават SARS-CoV-2. Случаите на SARS-CoV-2 
при по-малки деца изглежда водят до предаване по-рядко, отколкото при по-
големи деца и възрастни. Неотдавнашното увеличение на дела на 
регистрираните случаи сред децата вероятно представлява ръст на 
констатираните случаи на леко протичане. Сред децата на възраст между 1-18 
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години има много по-ниски нива на хоспитализация, тежко заболяване, 
изискващо интензивно болнично лечение, и смърт, отколкото всички други 
възрастови групи, според данните от наблюдението. Точната тежест на COVID-19 
и неговите дългосрочни последици за педиатричната популация все още 
предстои да бъдат определени и са приоритет за по-нататъшни изследвания. 

• Общият консенсус остава, че решението за затваряне на училища за контрол на 
пандемията COVID-19 трябва да се използва само в краен случай. Отрицателното 
физическо, психическо и образователно въздействие на проактивното затваряне 
на училищата върху децата, както и икономическото въздействие върху 
обществото в по-голяма степен, вероятно би надвишило ползите. Предвид 
вероятния продължителен риск от предаване сред неваксинирани деца, е 
наложително да има висока степен на готовност в образователната система за 
учебната 2021/2022 г. 

• В светлината на циркулиращите варианти, пораждащи сериозна загриженост, на 
SARS-CoV-2, включително Delta, комбинациите от нефармацевтични интервенции 
(НФИ) като физическо дистанциране, които предотвратяват пренаселеността, 
както и хигиенни и други мерки за намаляване на рисковете от предаване, ще 
продължат да бъдат от съществено значение за предотвратяване на предаването 
в училищни условия. Мерките трябва да бъдат адаптирани към нивата на 
предаване на SARS-CoV-2 в общността, както и към училищата и възрастовите 
групи. При прилагането на мерките трябва да се разгледа необходимостта да се 
осигури на децата оптимална учебна и социална среда, като същевременно се 
намалят рисковете от предаване. 

• Важно е да се създадат стратегии за тестване на образователни условия, целящи 
своевременно тестване на симптоматични случаи, за да се осигури изолиране на 
случаите, проследяване и карантина на техните контакти. Когато се установят 
положителни случаи, училището трябва да бъде информирано, да се започне 
проследяване на контактите в съответствие с действащите ръководства/указания 
и да се обмисли комуникация и тестване на близки контакти, в идеалния случай 
с бързи диагностични тестове. 

• Въпреки че е крайна мярка, затварянето на училища може да допринесе за 
намаляване на предаването на SARS-CoV-2, но само по себе си е недостатъчно, за 
да предотврати предаването на COVID-19 в общността при липса на други 
нефармацевтични интервенции и разширяване на обхвата на ваксинацията. 
Ефективността на затварянето на училища изглежда е намаляла през втората 
вълна в сравнение с първата вълна на пандемията COVID-19 отчасти поради по-
добрите хигиенни мерки в училищните условия. 
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4. Какво може да се направи, за да се предотврати 

предаването на SARS-CoV-2 в училищни условия?  

Резюме  

• В контекста на разпространяваните варианти на SARS-CoV-2, включително Delta, и като 
се има предвид, че децата ще бъдат най-голямата неваксинирана популационна група в 
ЕС / ЕИП до есента на 2021 г., е важно да се гарантира, че са подходящи мерки за 
смекчаване в училище и да има висока степен на готовност в образователната система, 
така че да се сведе до минимум вероятността от предаване на ТОРС-CoV-2 сред 
учениците и персонала.   

• Мерките, приложени в училищни условия, трябва да бъдат адаптирани според нивата 
на предаване на SARS-CoV-2 в общността, както и образователната обстановка и 
възрастовата група. Прилагането на мерки трябва също така да обмисли балансирането 
на необходимостта от предотвратяване на предаването с необходимостта да се осигури 
на децата оптимална учебна и социална среда. 

• Прилагането на комбинации от множество хигиенни мерки и такива за физическа 
дистанция може значително да намали възможността за предаване на SARS-CoV-2 в 
училищата (висока доверителност). 

• Мерките, които трябва да се имат предвид в училищни условия, включват подходи, 
които предотвратяват пренаселеността (отдалечаване на класната стая, разпределени 
часове на пристигане, отмяна на някои дейности на закрито), особено при по-големите 
възрастови групи, съпроводени с хигиена и мерки за свеждане до минимум на 
предаването (миене на ръце, защита на дихателни пътища) етикет, почистване, 
вентилация, маски за лице при определени обстоятелства и за определени възрастови 
групи). Мерките трябва да се прилагат, като се вземат предвид възрастовите групи и 
въздействието на мерките върху обучението и психосоциалното развитие. 

• Важно е да се създадат стратегии за тестване в образователни условия, целящи 
своевременното тестване на симптоматични случаи, за да се осигури изолиране на 
случаите и проследяване и карантина на техните контакти. Когато се установят 
положителни случаи, училището трябва да бъде информирано, да се започне 
проследяване на контактите в съответствие с местните насоки и да се обмисли 
комуникация и тестване на близки контакти, в идеалния случай с бързи антигенни 
тестове. 

• Дейностите за комуникация на риска трябва да се фокусират върху трите ключови групи 
от заинтересовани страни в училищата: персонал; родители / лица, полагащи грижи; и 
учениците. Съобщенията трябва да подчертават необходимостта от продължаване на 
спазването на превантивните мерки в училищата, като същевременно се признава, че все 
още може да има огнища и може да е необходимо временно, локализирано затваряне 
на училищата. 
• Усилията за ангажиране на общността трябва да се основават на истинско партньорство 
между публичните здравни и образователни власти и училищната общност. Усилията за 
изграждане на партньорства изискват от властите активно да се вслушват в опасенията на 
различните групи заинтересовани страни и след това да реагират на всички области на 
безпокойство, които са идентифицирани. 

• В дългосрочен план училищата играят ключова роля за насърчаване на уменията за 
критично мислене, както и научната и здравна грамотност като средство за 
противодействие на дезинформацията относно пандемията и други свързани със 
здравето проблеми. 
• Съществуват установени правила за безопасност и здраве при работа, които се прилагат 

за работните места, включително за учебните заведения. Работодателите трябва да 
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извършат оценка на риска на работното място и да определят превантивни мерки, които 

да защитят работниците в образователните заведения. Това включва психосоциални 

рискове и всякакви промени в предварително определени превантивни мерки, 

причинени от ограничителни мерки, определени за предотвратяване на предаването на 

SARSCoV-2. Те също така трябва да се консултират със службите по трудова медицина и 

работниците, техните представители или комисията по здраве и безопасност относно 

превантивните мерки. Оценката на риска на работното място трябва да е насочена към 

уязвими групи, като тези с хронични заболявания и бременни и кърмещи членове на 

персонала. 

4.1 Готовност за откриване на училища за учебната 

2021/2022 година  

Както е отбелязано в други раздели в този доклад, вариантът Delta е значително по-силно 

трансмисивен от другите известни варианти на SARS-CoV-2 и се очаква да бъде доминиращият 

циркулиращ вариант в ЕС / ЕИП до септември 2021 г. Освен това ваксини срещу COVID-19 все 

още не са препоръчани за деца под 12 години и тъй като страните не са дали приоритет на 

подрастващите (12-18 години) пред други възрастови и рискови групи за ваксини COVID-19, 

може да се очаква, че обхватът на ваксинацията сред децата и юношите ще бъде много ниска, 

което означава, че те ще съставляват нарастващ дял от новите случаи на SARS-CoV-2. 
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Европейската техническа консултативна група на СЗО за обучение по време на COVID-19 

заключи през юни 2021 г., че поддържането на отворени училища трябва да бъде ключова цел 

[9]. Предвид правдоподобния контекст, описан по-горе и отчитащ многобройните 

неблагоприятни последици от затварянето на училища, наложително е да има висока степен 

на готовност в образователната система, като се вземат предвид мерките, описани в 

останалата част на този раздел, за да се сведе до минимум вероятността от предаване на SARS-

CoV-2 сред ученици и служители. Органите за обществено здравеопазване могат да обмислят 

преглед на съществуващите насоки, за да вземат предвид най-новия епидемиологичен 

контекст, както и последните доказателства за ефективността на стратегиите за смекчаване на 

последиците. Където е възможно, идентифицирането на добри практики и области за 

подобряване на контрола на SARS-CoV-2 в образователни условия може да бъде постигнато 

чрез целенасочени действия (IARs) [93,94]. 

Мерките, прилагани в училищни условия, трябва да бъдат адаптирани според нивата на 

предаване на SARS-CoV-2 в общността, както и образователната обстановка и възрастовата 

група. Прилагането на мерки трябва също така да обмисли балансиране на необходимостта от 

предотвратяване на предаването с необходимостта да се осигури на децата оптимална учебна 

и социална среда. 

Съществува установен набор от правила за безопасност и здраве при работа, приложими към 

образователните условия, които определят задълженията на работодателите и правата на 

персонала в учебните заведения, свързани със защитата от излагане на биологични агенти на 

работното място [95,96]. Работодателите трябва да извършат оценка на риска на работното 

място и да определят превантивни мерки за защита на работниците от рискове за тяхната 

безопасност и здраве при работа. Оценката на риска на работното място трябва да бъде 

адаптирана, когато се прилагат мерки за контрол на SARS-Cov-2, и тя трябва да обхваща 

психосоциалните рискове, както и всеки риск, възникващ за уязвими групи, като работници с 

хронични заболявания и бременни или кърмещи членове на персонала. Превантивните мерки 

трябва да се консултират с работниците или техните представители и комитета по здраве и 

безопасност, ако има такива, а работодателите също трябва да се консултират с превантивни 

служби относно мерките, които трябва да се предприемат. Европейската агенция за 

безопасност и здраве при работа предоставя насоки относно мерките, които трябва да се 

предприемат при връщане на работа след затваряне на учреждението, което е приложимо и 

след период на отсъствие от училище [97].   

4.2 Нефармацевтични интервенции, свързани с 

училищните условия 

Има сравнително малко проучвания, които са документирали ефективността на 
нефармацевтичните интервенции (НФИ) в училищни условия. Някои първоначални 
доказателства обаче започват да се появяват. Изследване за моделиране оценява рисковете 
от положителен тест за COVID-19 при членове на домакинства, които имат дете, което е на 
редовно обучение в реално време. Рискът беше лесно смекчен чрез прилагане на слоеве от 
НФИ в училищата. Проучването изчислява, че прости мерки като използване на маски за 
лице, контрол при влизане в училище, ежедневна проверка за симптомите, намален брой 
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деца в класа и отмяна на някои извънкласни дейности са имали дозозависим ефект върху 
смекчаването на риска от резултатите от COVID-19 в домакинствата на децата. Всяка мярка е 
свързана със 7% намаляване на риска от COVID-19 положителен тест (aOR, 0,93; 95% CI, 0,92 
до 0,94) при ежедневна проверка на симптомите, свързана с по-голямо намаляване на риска 
от средната мярка [75 ]. Физическите бариери и обучението на непълно работно време не са 
свързани със значително намаляване [75]. Проучване за моделиране в предпечат от 
Холандия предполага, че за средните училища скринингът на ученици и учители два пъти 
седмично би бил ефективен при намаляване на процента на инфекция в училище [98]. 

В неотдавнашен анализ на напречното сечение бяха оценени мерките за превенция на 
училищно ниво в Джорджия, САЩ. След адаптиране за нивата на предаване от общността, 
честотата на COVID-19 е била с 37% по-ниска в училищата, които изискват учители и 
служители да носят маски, и 39% по-ниска в училища, които работят за подобряване на 
вентилацията [99]. 

Дизайнът на изследването обаче, който не позволява заключения относно причинно-
следствените връзки, не може да отчете съответствието с използването на маски и разчита 
на самоотчитане на случаи на COVID-19. 

Европейската техническа консултативна група на СЗО за обучение при COVID-19 предлага да 
се приложат промени в училищната среда, които вероятно ще бъдат от обща полза за 
контрола на инфекциите и здравето на децата [9], като същевременно се постигне баланс 
между възможността за учене и социалните взаимодействия от една страна, и контрол на 
инфекциите, от друга. 

Насоките на ECDC за COVID-19 за нефармацевтични интервенции представят мерки за 
обществено здраве, които имат за цел да предотвратят и / или контролират предаването на 
SARS-CoV-2 в общността, много от които ще се отнасят и за училищни условия [100]. Те се 
състоят от мерки за физическо дистанциране, както и мерки за безопасност и хигиена.   

Мерките за физическо дистанциране могат да бъдат постигнати с различни подходи, 
включително: 

• кохортиране на класове и групи; 

• осигуряване на физическо разстояние в класната стая (например отстояние на чинове 

/ столове); 

• намаляване на размера на класа; 

• разпределено време на пристигане, време на хранене и почивка; 

• провеждане на уроци на открито; и 

• отмяна, когато е необходимо, на извънкласни дейности, които водят до прекарване на 
много време на закрито (например театрални пиеси, хорови репетиции).  

Мерките за физическо дистанциране трябва да имат за цел да намалят броя на лицата и 
контактите в тесни или затворени пространства, като същевременно гарантират, че може да се 
провеждат училищни занятия. Изборът на мерки трябва да отчита съвременните познания за 

предаването на болести в различните възрастови групи, както и осъществимостта и 
целесъобразността на мерките за възрастовата група, включително необходимостта да се 
осигури обучение и психосоциално развитие, както и потенциалните физически и психически 
увреждания. Важно е да се вземат предвид взаимодействията в рамките на съоръженията 
между деца / ученици, както и между училищния персонал и децата / учениците, както и 

между образователния персонал / възрастни. 

Примерите за мерки за безопасност и хигиена включват: 

• популяризирането на политика „остани у дома, когато си болен“; 
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• насърчаване на хигиената на дихателните пътища и хигиената на ръцете сред учители 

и ученици, осигуряване на достатъчно съоръжения за това; 

• осигуряване на подходящо почистване на съоръженията; 

• осигуряване на подходяща вентилация; 

• прилагане на използването на маски за лице сред образователния персонал и децата. 
Съвети относно използването на маски за лице за деца в общността са издадени от СЗО [101].   

Подробна информация за мерките, описани по-горе, включително съображения за тяхното 

прилагане, може да бъде намерена в специални насоки и насоки на ECDC, включително 

насоките на ECDC за COVID-19 за нефармацевтични интервенции [56,100,102,103]. Освен това, 

насоки за мерките за превенция в училищата се предлагат от редица институти за обществено 

здраве в рамките на ЕС / ЕИП, както и от международни организации [104-111].   

4.3 Тестване в училища и образователни учреждения  

Методи на тестване 

Лабораторната диагноза на COVID-19 следва същите принципи при децата (на възраст от 0 до 

17 години) както и при възрастни, използвайки проба, получена от горните дихателни пътища, 

или за тест за амплификация на нуклеинова киселина (NAAT),  или за откриване на 

вирусоспецифични антигени чрез тестове за бързо откриване на антиген (RADTs) [112]. В 

идеалния случай трябва да се използват бързи диагностични тестове. 

В рамките на образователните учреждения бързите диагностични тестове могат да се прилагат 

по следните начини:   

• В контекста на проследяването на контактите бързите диагностични тестове позволяват по-

бързо идентифициране на контакти с инфектирани. Доказано е, че бързите диагностични 
тестове са по-ефективни при откриване на случаи до пет дни след появата на симптомите и 

следователно трябва да се използват в рамките на този период от време, когато вирусният 

товар е най-висок. За асимптоматични контакти тестовете трябва да се извършват възможно 

най-скоро след проследяването на контакта. Ако са изминали повече от седем дни, може да 
има повишен риск от фалшиво отрицателен резултат поради намаляване на вирусното 
натоварване. В такива случаи трябва да се направи RT-PCR тест възможно най-бързо. 

• Бързи диагностични тестове могат да се използват за скрининг на персонала или учениците 
в условия с високо разпространение, например голямо огнище в училище като част от подхода 

за тестване в цялата школа. Трябва да се вземат предвид валидираните критерии за 
ефективност на бързите диагностични тестове и значението на отчитането на общото 

разпространение на SARS-CoV-2 в популацията [113]. Първите положителни случаи, 
установени при огнище могат да бъдат потвърдени чрез RT-PCR. Също така трябва да се 

отбележи, че при ниски нива на разпространение положителната прогнозна стойност на RADT 

намалява и следователно положителните случаи трябва да бъдат потвърдени с RT-PCR.  

Европейската комисия и ECDC публикуваха препоръки за използването на бързи антигенни 
тестове в различни условия [109,110] [114]. ECDC очерта съображения за използването на 
бързи антигенни тестове в условия на ниско и високо разпространение на инфекцията и 
необходимостта от потвърждаващо тестване [109]. 
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В идеалния случай медицински или лабораторен персонал, или обучени оператори трябва да 
извършват вземане на проби, тестване, анализа на тестове и докладването на резултатите от 
теста на клиничния персонал и органите на общественото здраве на местно, регионално, 
национално и международно ниво. Въпреки това, при специфични обстоятелства подходът за 
самотестване при използване на RADT може да се обмисли за лица над 10 години. 
Самотестуването може да допринесе за намаляване на риска от предаване при 
асимптоматични индивиди преди социални взаимодействия, свързани със специфични 
условия като посещения на семейство / приятели, срещи, пътуване и участие в събития, тъй 
като самотестуването би идентифицирало инфекциозни случаи. Намален риск от предаване 
се постига и чрез чести тестове на места с висок риск от експозиция и такива с голям брой 
близки взаимодействия между индивидите (например образователни настройки). Чрез 
честото използване на самотестуването, за да се гарантира, че хората са отрицателни преди 
влизане в училище или друга подобна институция, заедно с продължителното използване на 
NPI, рискът от предаване се намалява допълнително [115].  

Правилното вземане на проби е една от най-важните стъпки в лабораторната диагностика на 

SARS-CoV-2. Подходът за вземане на проби при деца, ако се извършва от медицински 

специалист, е същият като при възрастни. Не се препоръчва самостоятелно вземане на проби 

при по-малки деца (напр. <11 години) и за да се гарантира стриктното съответствие с 

инструкциите за вземане на проби и безопасност, то трябва да се извършва от инструктиран 

възрастен. Ако пробата не бъде взета правилно, може да доведе до фалшиво отрицателни или 

неубедителни резултати от теста. Откриването на вирусна РНК от NAATs обикновено се 

извършва върху респираторни проби с назофарингеални тампони. То е инвазивно и изисква 

опит и ясни инструкции, като има риск от заразяване от колектора при вземане на проби. В 

ситуация, когато назофарингеална или друга проба от горните дихателни пътища не е 

подходяща и / или за да се подобри достъпа до изследване на деца, слюнката може да се 

разглежда като алтернативен секрет за RT-PCR изследване. Наличните ограничени данни 

обаче не дават ясна картина за това дали децата могат да бъдат надеждно диагностицирани 

въз основа на проби от слюнка и са необходими повече изследвания [116]. Освен това 

настоящите ограничени доказателства не подкрепят използването на слюнка като 

алтернативен материал за проби за RADT. Въпреки това проби, получени чрез гаргара с 

физиологичен разтвор, са били успешно използвани за тестване на SARS- CoV-2 при RT-PCR [57].   

Ако инструкциите се спазват стриктно, от деца могат да се получат качествени проби за 
откриване на SARS-CoV-2, което показва, че децата могат да бъдат безопасно тествани на всяка 
възраст. Децата могат да бъдат включени в тестови стратегии, като се има предвид, че 
изпълнението на диагностичните тестове при деца се очаква да бъде до голяма степен 
подобно на това при възрастни, като се приема използването на същия тип проба и време за 
вземане на проби. 

Ако в процеса на вземане на проби участва персонала в образователните заведения, тогава 
трябва да се определят мерки за безопасност и здраве при работа от техния работодател и 
това трябва да се консултира, както е споменато по-горе, с работници или техни представители 
и служби по трудова медицина. Такива задачи трябва да се решават чрез оценка на риска на 
работното място.  

Стратегии за тестване 

Насоките за тестване и как да ги прилагате в училищата са описани в предишни публикации на 

ECDC: „COVID-19 стратегии и цели за тестване “[117], „ Цели за тестване на COVID-19 в 
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училищни условия - първо актуализиране “[118] и„ COVID-19 при деца и ролята на училищните 

настройки при предаване - първа актуализация “[1] . 

Стратегиите за тестване в училищата трябва да имат за цел да поддържат училищата безопасни 

и отворени [9]. ECDC препоръчва усилията за тестване както в общностни условия, така и в 

образователни, да бъдат максимизирани с цел да се предложи своевременно тестване на 

всички симптоматични случаи, за да се осигури изолиране на случаите и проследяване и 

карантина на техните контакти [117]. Откакто гореспоменатите документи бяха публикувани, 

RADTs бяха въведени от много страни от ЕС, за да увеличат капацитета за тестване или да 

съкратят времето за изпълнение на тестовете. Тестването трябва да бъде част от активно 

наблюдение, насочено към ранно откриване на всички симптоматични случаи и потенциално 

инфекциозни асимптоматични индивиди. Следва да се разработи стратегия за тестване и да се 

адаптира чрез текуща оценка на местната епидемиологична ситуация и лабораторния 

капацитет [117]. В контекста на училищата трябва да се разработят стратегии за тестване, които 

целят да сведат до минимум продължителността на отсъствията от училище за 

самоизолиращите се ученици. 

Дискусиите относно подходящата стратегия за тестване трябва да бъдат инициирани преди 

прилагането им или на ниво училище, или на ниво регионални власти, например с 

работодатели, работници, органи по безопасност и здраве при работа и публични здравни 

органи. Когато се разработват и прилагат стратегии за тестване в училищата, учениците и 

работниците (или техните представители) трябва да бъдат консултирани и ясно информирани 

за процедурите. Комитетът по здраве и безопасност, ако има такъв, и лекарите или службите 

по трудова медицина трябва да участват в разработването и прилагането му. Освен това 

тестването на работното място трябва да бъде включено в подхода за управление на 

безопасността и здравето при работа, а резултатите от тестовете трябва да се вземат предвид 

при редовното преразглеждане на оценката на риска на работното място.  

Установяване на SARS-CoV-2 положителни случаи в училища  

Училищата могат да минимизират разпространението на SARS-CoV-2 и да увеличат 
възможността да останат отворени за присъствено обучение, като очакват и планират 
появата на отделни случаи на COVID-19 или групи от случаи сред ученици и / или персонал. 
Ясният план ще помогне на училищата да реагират бързо при откриване на един или повече 
случаи. Когато се подозира, че дадено лице има COVID-19 в даден клас или училище, трябва 
да се извърши тестване на предполагаемия случай, включително потвърждаващо PCR 
тестване и индивидът трябва да остане вкъщи, докато не излязат резултатите от теста. Ако се 
потвърди, че даден случай е положителен, трябва да се информира училището и да се 
започне проследяване на контактите в съответствие с раздел 4.4 по-долу. 

Епидемията в училищна обстановка често се определя като два или повече PCR-потвърдени 
случая, възникнали в училище през 14-дневен период, когато не е известно предаването да 
е настъпило извън училището. Епидемията продължава, докато не минат 14 дни, без да се 
открият допълнителни случаи. Ако се открие огнище, местните власти трябва да бъдат 
уведомени в подкрепа на управлението на огнището, включително проследяване на 
контакти и тестване. Нефармацевтичните мерки, включително физическо дистанциране и 
мерки за безопасност и хигиена (вж. Раздел 4.2) трябва да бъдат засилени и трябва да се 
обмислят допълнителни мерки, като например засилено редовно тестване, информация за 
ученици и техните семейства. Може да се обмисли допълнително ограничаване на 
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движението или контакта между класните групи и ограничаване на дейностите на учениците 
до техните кохорти в класната стая. 

Протокол за разследване на клъстери и огнища на COVID-19 в училищата и други 
образователни условия е на разположение като част от документите на Световната здравна 
организация. Той описва различните стъпки за разследване на предаването на SARS-CoV-2 
след уведомяването за случай на COVID-19 в училище и предоставя насоки и връзки към 
дефинициите на случаите, дизайна на проучването, въпросниците за случаите и контактите 
и проследяването на контактите [119].  

    

4.4 Проследяване на контакти в училищата  

Проследяването на контакти е важно в училищните условия за бързото идентифициране на 

вторични случаи, за да се избегнат големи огнища и прекъсване на училищните дейности. ECDC 

публикува общи насоки за управление на лица, които са имали контакт със случаите на COVID-

19 [120,121]. 

Проследяването на контакти трябва да се извършва от или в тясно сътрудничество с местните 

органи на общественото здравеопазване, които могат да работят в тясно сътрудничество с 

училищните власти, за да определят най-подходящия отговор въз основа на оценка на 

местната ситуация. В контекста на училищата проследяването на контакти трябва да бъде 

проектирано така, че да има възможно най-малко смущения върху учениците и персонала. 

Властите трябва да се стремят да гарантират, че решенията се разбират добре от персонала, 

учениците и настойниците. Проследяването на контакти трябва да започне незабавно след 

идентифицирането на потвърден случай и трябва да включва контакти в училището 

(съученици, учители и друг персонал), домакинството и други подходящи настройки, в 

съответствие с ECDC или националните насоки. Контактите трябва да се управляват въз основа 

на тяхната категория на експозиция. Таблица 4 предоставя обща класификация на контактите 

в съответствие с ECDC насоките за проследяване на контакти [120].  
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Taблица 4. Класификация на контакта в училищни условия въз основа на нивото на експозиция 

Излагане с висок риск (близък контакт)  Излагане с нисък риск 

Лице, което е: 

• в близък контакт със случай на COVID-19 в 

рамките на два метра в продължение за 

повече от 15 минути в продължение на 24 часа 

(дори ако не са последователни); 

• имало физически контакт със случай на 

COVID-19; 

• имала незащитен пряк контакт с 

инфекциозни секрети от случай на COVID-19 

(например чрез кашлица); 

• било в затворена среда (къща, класна стая, 

заседателна зала, чакалня на болница и др.) 

със случай на COVID-19 повече от 15 минути; 

• пътувало заедно със случай на COVID-19 за 

повече от 15 минути, използвайки какъвто и 

да е вид транспорт. 

Лице, което е: 

• имало близък контакт със случай на 
COVID-19 в рамките на два метра за по-
малко от 15 минути; 

• било в затворена среда (къща, класна 
стая, заседателна зала, чакалня на 
болница и др.) със случай COVID-19 за 
по-малко от 15 минути; 

• пътувало заедно със случай на COVID-19 
за по-малко от 15 минути, използвайки 
какъвто и да е вид транспорт.   

   
   
  

 

Всички контакти, които вече имат симптоми или развиват симптоми по време на проследяване 

(високорискови и нискорискови експозиционни контакти), трябва да бъдат тествани възможно 

най-скоро, за да се даде възможност за изолиране на случаите и по-нататъшно проследяване 

на контактите. Освен това тестването на асимптоматични високорискови контакти с 

експозиция позволява бързо изолиране на нови потенциални случаи и ранно започване на 

проследяване на контактите на тези нови случаи. Високорисковите контакти в училищните 

условия трябва да бъдат поставени под карантина и да бъдат активно проследявани от 

училищните или обществените здравни власти. Указанията на ECDC относно проследяването 

на контакти предоставят допълнителни подробности. 

Докато споделянето на класна стая може да се счита за високорисково излагане, може да се 

вземе предвид наличието на ефективни мерки за смекчаване, които биха намалили риска от 

някои деца. С оглед на повишената предаваемост на някои VOCs трябва да се обмислят 

засилени мерки за проследяване на контакти за случаи, за които се подозира, че са заразени 

VOCs, например чрез епидемиологична връзка или лабораторен предсканинг [122]. Тези 

засилени мерки са описани в публикацията на ECDC „Риск, свързан с разпространението на 

нови VOCs на SARS-CoV-2 в ЕС / ЕИП - първа актуализация“ [62]. 

Както е посочено в публикацията на ECDC „Временни насоки за ползите от пълната ваксинация 

срещу COVID-19 за предаване и последици за нефармацевтични интервенции“ [123], 

ваксинираните контакти, които са били изложени на потвърден случай, трябва да продължат 

да се управляват съгласно съществуващи ECDC указания за проследяване на контакти [120]. 
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Въпреки това, здравните власти могат да обмислят извършването на оценка на риска за всеки 

отделен случай и впоследствие да класифицират някои напълно ваксинирани високорискови 

контакти с нисък риск. Факторите, които трябва да бъдат взети предвид при такива оценки, 

включват, например, местната епидемиологична ситуация по отношение на циркулиращите 

варианти, вида на получената ваксина, възрастта на контакта или риска от последващо 

предаване на уязвими лица от контакта [123].  

4.5 Ваксиниране в училищна среда  

Към 15 юни 2021 г. една ваксина срещу COVID-19, Comirnaty от BioNTech / Pfizer, е получила 

разрешение за пускане на пазара под условие, за да се прилага на лица на възраст над 12 

години [6,124]. BioNTech / Pfizer също наскоро започнаха изпитване фаза 2/3 сред деца на 

възраст 5-11 години, използвайки по-малка доза от тази, давана на лица на 12 или повече 

години, с резултати, очаквани през септември 2021 г. Проучване от фаза 1 също продължава 

сред деца на възраст под пет години и се очаква да премине към фаза 2/3 през следващите 

седмици [125]. Освен това в момента EMA оценява употребата на COVID-19 Vaccine Moderna за 

употреба при лица на възраст между 12 и 17 години [126]. Провежда се фаза 2/3 изпитване за 

безопасност и ефикасност на COVID-19 Vaccine Moderna при деца на възраст от 6 месеца до 12 

години и резултатите се очакват след лятото [127]. Към 11 юни 2021 г. пет държави от ЕС / ЕИП 

планират да разширят ваксинацията за всички юноши, а в 14 държави ваксинацията на деца 

под 12 години в момента се обсъжда и решенията ще бъдат взети по-късно, ако EMA разреши 

COVID- 19 ваксини за тази възрастова група [128]. 

На 1 юни 2021 г. ECDC публикува междинни съображения за общественото здраве за 

ваксиниране на юноши срещу 

COVID-19. Този доклад подчерта, че ваксинацията на юноши срещу COVID-19 трябва да се 

разглежда в по-широкия контекст на стратегията за ваксинация срещу COVID-19 за цялото 

население, включително нейните всеобхватни цели, състоянието на изпълнението и 

приоритетите. Индивидуалните преки ползи от ваксинацията срещу COVID-19 при юноши се 

очаква да бъдат ограничени в сравнение с по-възрастните възрастови групи и общите преки 

ползи зависят от епидемиологичната ситуация във всяка държава. Когато е налична 

ваксинация за деца (също и за тези на възраст под 12 години), ще бъде важно внимателно да 

се оцени профилът полза-риск на ваксинацията срещу COVID-19 в различни възрастови групи 

деца за различните налични ваксинални продукти. Също така ще бъде важно да се оцени 

очакваното пределно въздействие на ваксиниращите деца както по отношение на общото 

вирусно кръвообращение на SARS-CoV-2, така и на тежестта на COVID-19 (т.е. общата 

заболеваемост и смъртност в популацията). Друго важно съображение при вземането на 

решение за разширяване на ваксинацията до нискорискови групи са въпросите за 

справедливостта, свързани с наличието и достъпа на ваксини, както на национално, така и на 

международно ниво. Значението на ваксинирането на деца също трябва да бъде оценено за 

потенциалното му въздействие върху появата на нови варианти за бягство от ваксина чрез 

намаляване на вирусното предаване в тази възрастова група [129].  

Училищният персонал е посочен сред групите с приоритет в няколко държави от ЕС / ЕИП и 
от групата на СЗО SAGE [130]. Тъй като обаче въвеждането на ваксини продължава, все повече 
страни или вече имат или са на път да започнат да отварят ваксинация за всички възрастни, 
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което след това ще включва и тази група. Към 11 юни 2021 г. десет държави вече са отворили 
ваксинация за всеки възрастен човек, независимо от възрастта, основното състояние или 
приоритетната група [128].  

4.6 Комуникация на риска и ангажираност на 

общността 

Комуникационни дейности, свързани с превенция и контрол на 

огнищата 

С напредването на кампаниите за ваксиниране в целия ЕС / ЕИП и с нарастване на дело от 

населението с ваксина се очаква забавяне на пандемията. С по-старите, по-добре ваксинирани 

поколения, които са по-малко податливи на инфекция, по-младите поколения - които са 

изложени на по-нисък риск от тежко заболяване - почти неизбежно ще представляват все по-

голям дял от заразените, дори ако абсолютните цифри не се увеличават значително [129,131 ]. 

Дейностите за комуникация на риска трябва да обяснят тази промяна на населението и по-

специално на трите ключови целеви групи в училищата: учители и друг училищен персонал; 

родители и лица, предоставящи грижи; и самите ученици. 

Въпреки че общата пандемия намалява в ЕС / ЕИП, все още могат да се очакват огнища в 

училищните условия. Образователните власти трябва да работят съвместно с национални и 

регионални експерти по обществено здраве и органи по безопасност и здраве при работа, за 

да гарантират, че всяка от трите основни целеви групи в училищата, идентифицирани по-горе, 

получава съобщения за всякакви огнища, които са подходящи за тяхната конкретна позиция в 

образователната система, и че съобщенията от различните организации са последователни. За 

учениците трябва да се разработят специфични за възрастта съобщения. 

Също така е важно да се има предвид, че персоналът, родителите / лица, предоставящи 

грижите и учениците вероятно ще възприемат заплахата от COVID-19 по различни начини и те 

също могат да реагират по различен начин на различните мерки за превенция и контрол. 

Съобщенията трябва да се оформят съответно и да се разпространяват по канали, които са 

достъпни и добре познати на съответните целеви популации. 

Дейностите за комуникация на риска трябва да се фокусират върху:  

• Предоставяне на информация за превенцията на COVID-19 в училищата, с лесно 
достъпни материали, подчертаващи националните препоръки и протоколи (например 

чрез специални уеб страници от органите по обществено здраве и безопасност и здраве 
при работа) [105,132,133]; 

• Информиране на училищната общност на език, съобразен с възрастта и нивата на 
грамотност за важността на продължаването да се придържат към личната хигиена и 
други превантивни мерки, за да се запази безопасността на тяхното училище. За това 

използването на напомняния, истории, видеоклипове може да бъде полезно [134-136]; 

• Повишаване на осведомеността в училищната общност за преобладаващите рискове и 
възможната необходимост от възстановяване на по-строги мерки, ако 

епидемиологичните условия се влошат. Необходима е прозрачна комуникация, за да се 
обясни, че дори ако се прилагат мерки за превенция, циркулират по-трансмисивни 

варианти, а също така съществува потенциал за пробивна инфекция и последващо 
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предаване, включително сред ваксинираните: рискът от предаване не може да бъде 

напълно елиминиран [137]. Освен това е важно хората да разберат, че потенциалната 
тежест на заболяването за различните членове на училищната общност може да варира 
в зависимост от възрастта, общото здравословно състояние и състоянието на 
ваксинация. 

• Предоставяне на ясни инструкции стъпка по стъпка относно това какво да се прави в 
случай на огнище. Такива инструкции могат да включват контролен списък или набор от 
стандартни оперативни процедури, които посочват какво може да очаква училищните 
общности да се случат по време на огнище; с кои органи трябва да се свържат и при 

какви обстоятелства; и описание на всички дейности, които може да се наложи да 
предприемат по време на огнището и впоследствие [138]. Такава информация трябва 

също да бъде адаптирана към конкретната аудитория, където е приложимо (учители / 
персонал, родители / лица, предоставящи грижи и ученици).  

Докато основната отговорност за комуникацията по време на избухването на COVID-19 е на 
властите, също така е важно училищата, засегнати от огнището, да комуникират ясно и 
редовно с родителите и болногледачите, както и с учениците. В случай, че дадено училище - 
или конкретни класове в него - трябва да бъдат затворени, училищните власти трябва да 
предоставят информация за практическите аспекти на всяко онлайн обучение и да се даде 
вероятна времева рамка за това кога може да се очаква, че учениците могат да се завърнат 
към уроци лице в лице [138].   

Общност и ангажиране на децата 

Комитетът на ООН по правата на детето (КРС) [139] отбелязва, че държавите трябва да 
гарантират, че „на подрастващите се дава истински шанс да изразят свободно своите 
виждания по всички въпроси, които ги засягат“. Техническата консултативна група на СЗО за 
обучение по време на COVD-19 съветва, че децата и юношите „трябва да имат възможност 
да участват активно в процеса на вземане на решения в училище“ и че „децата и юношите от 
различни възрастови групи и всички среди, особено тези, които са по-уязвими, трябва да 
бъдат помолени да представят своите възгледи относно мерките, които ги засягат и дали им 
помагат или пречат “[9]. 

Ключов принцип за успешно взаимодействие с партньори от общността в превенцията и 
контрола на огнищата е, че тъй като те имат значителен дял в резултата, те искат да бъдат 
разглеждани като истински партньори в процеса [9,140]. В контекста на COVID-19 в 
училищата подобни партньорства трябва да се изграждат върху прозрачен двупосочен 
диалог между органите по обществено здраве, образование и безопасност и здраве при 
работа и трите групи заинтересовани страни, идентифицирани по-горе: учители и друг 
училищен персонал; родители и болногледачи; и самите ученици. В допълнение към 
властите, които предоставят цялата необходима информация, усилията за изграждане на 
партньорство също изискват от властите активно да се вслушват в опасенията на различните 
групи заинтересовани страни и след това да реагират на всички области на безпокойство, 
които са идентифицирани. Такова слушане - което изисква специални ресурси [141] - може 
да се осъществи чрез (виртуални) срещи на асоциации родители-учители, мониторинг на 
социалните медии, извършване на бързи оценки или чрез документиране на темите, 
повдигнати на специални телефонни горещи линии. 

Усилията за ангажиране на общността могат да се разширят и до улесняване на 
ваксинирането на юноши, ако националните стратегии ги включват сред допустимите групи, 
като училищата се считат за възможни условия за ваксинация. Проучванията за приемане на 
ваксини подчертават значението на предоставянето на ваксините в безопасни, познати и 
удобни условия [142]. Като такива училищата са сред местата, които могат да улеснят 
усвояването [143,144].  
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Ключова роля на училищата в здравната грамотност 

Предизвикателствата на дезинформацията и дезинформацията (като последната се определя 

като умишлено разпространение на дезинформация), циркулиращи онлайн в хода на 

пандемията COVID-19, бяха широко подчертани от правителствата и здравните организации. 

Съществува също така признание, че разпространението на тази „инфодемия“ може да бъде 

толкова опасно за човешкото здраве и сигурност, колкото самата пандемия [145]. Училищата 

обаче могат да играят важна роля в многостранните и мултидисциплинарни подходи за 

решаване на този проблем. Неотдавнашен доклад на ECDC [146] за противодействие на онлайн 

дезинформацията посочва необходимостта от превантивни интервенции, насочени от ранна 

възраст към насърчаване на уменията за критично мислене и повишаване на науката, здравето 

и медийната грамотност. Организацията на ООН за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) 

също подчертава значението на справянето с отричането на научните знания и 

необходимостта от активна борба с дезинформацията, не на последно място чрез наличието 

на научна грамотност като компонент на образователната програма [147]. Освен това самата 

здравна грамотност се счита за ключово умение, което трябва да бъде включено в цялостен 

училищен подход и училищни програми [148, 149]. 

За тази цел органите на общественото здравеопазване биха могли да работят с преподаватели, 

за да разработят подходящи учебни програми, базирани на актуална научна информация 

[146]. Подобно изграждане на умения, насочено към всички възрастови групи в училище, би 

могло да допринесе за развиване на по-голяма устойчивост към дезинформация и нейните 

неблагоприятни въздействия. 

Игмификацията може да действа като допълващ подход към преподаването на такива умения. 

Един пример, по-специално във връзка с дезинформация за COVID-19, е Go Viral! (препоръчва 

се за 15-годишни и по-големи) [150]. Друга игра, Лоши новини, ги учи на механизмите зад 

разпространението на дезинформацията и има по-ранна версия, препоръчвана за възраст над 

14 години, както и информация за преподаватели, които желаят да я използват като учебен 

ресурс в клас [151].  

 


