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Въведение 

 

Коронавирус 2 на тежък остър респираторен синдром (SARS-CoV-2) 

бързо се разпространи през 2020 г. и причини първата модерна пандемия на 

глобализирания свят. Според данни на СЗО към юни 2020 г. около един на 

всеки пет пациенти развива тежка форма на заболяването, а до пет процента 

са в критично състояние. Държавите по света въведоха редица 

противоепидемични мерки, които доведоха до ограничаване на 

разпространението на заболяването и увеличаване на капацитета на здравните 

системи, но и до икономически и социален стрес. В борбата с COVID-19 бяха 

разработени и тествани нови ваксини. Важно е да се вземат информирани 

решения за прилагането на подходящи и достатъчни противоепидемични 

мерки, за да се осигури възможно най-голямо обществено функциониране 

при възможно най-малък риск за популацията.
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Цели 
 

Целта на настоящия преглед е да се информират регулаторни политики, 

включително отнасящи се до работата на учебните заведения, като са 

разгледани наличните към момента данни относно следните пет научно-

изследователски въпроса:  

 

1. Каква е зависимостта между разпространението и тежестта на 

симптомите на COVID-19 инфекцията при контакт на възрастни с деца 

от различни възрастови групи? 

2. Съществува ли зависимост между разпространението и тежестта на 

симптомите на COVID-19 инфекцията при контакт с асимптомни и 

симптомни възрастни и деца от различни възрастови групи? 

3. Кои са факторите на разпространение на COVID-19 инфекцията при 

различните възрастови групи, с фокус върху деца и студенти 

4. Съществува ли връзка между носенето на маски от студенти и деца в 

различна възраст върху степента на разпространение на COVID-19 при 

контакт с възрастни (учители, обгрижващи лица)? 

5. Кои са успешните политики, които касаят детските градини, училищата 

и университетите, за контролиране на COVID-19 инфекцията в други 

държави? 
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Резултати от проведения преглед на доказателствата 

1. Каква е зависимостта между разпространението и тежестта на 

симптомите на COVID-19 инфекцията при контакт на възрастни с 

деца от различни възрастови групи? 

 

Ролята на децата и юношите в предаването на SARS-CoV-2 не е напълно 

изяснена. Подрастващите могат да имат по-ниска възприемчивост към 

инфекцията и по-ниска склонност за развитие на тежко заболяване след 

заразяване.(1) Въпреки това натрупващите се данни показват, че по-ниската 

чувствителност и евентуално инфекциозност сред децата означава, че те не 

могат да предават инфекцията в по-голяма степен в сравнение с възрастни.(2) 

Най-вероятният механизъм за по-ниска податливост или склонност към 

заболяването е кръстосаната защита вследствие на имунитет, получен от 

скорошна сезонна коронавирусна инфекция.  Съществуват четири сезонни 

коронавируса (hCoV), които обикновено причиняват самоограничаващи се 

синдроми, подобни на „обикновена настинка“, въпреки че hCoVs са само една 

от отговорните групи вируси, причиняващи 10 до 30% от настинките при 

възрастни.  Децата боледуват по-често от възрастните, като най-висока е 

честотата на инфекциите при малки деца.(3–5) Честотата на вирусни 

респираторни инфекции при възрастни в близък контакт с деца също е по-

висока, особено при възрастни в контакт с по-малки деца и сред жени.(6) 

Ако скорошната инфекция с hCoV има протективна роля срещу SARS-

CoV-2 инфекция или COVID-19, тогава възрастните, които живеят с деца, 

могат да бъдат изложени на по-малък риск от тези, които живеят без деца. От 

друга страна, децата също могат да допринасят за възникване на инфекции с 

SARS-CoV-2 в домакинството, което означава, че възрастните, които живеят с 

деца, могат да имат и повишен риск от развитие на инфекция и тежко 

заболяване. 



 4 

Не е наблюдаван повишен риск от COVID-19 инфекция или нейното 

тежко протичане при възрастни в трудоспособна възраст, които са в 

домакинство с деца на възраст от 0 до 11 години, в сравнение с тези, които 

живеят без деца, но при тях рискът от смърт от COVID-19 е по-нисък.(7) Тези 

резултати са сходни с тези за намаляването на риска от смърт по причини, 

различни от COVID-19, при възрастни в трудоспособна възраст, които живеят 

с деца на всякаква възраст. При възрастните в трудоспособна възраст, живеещи 

с деца на възраст между 12 до 18 години, е налице леко (между 3 и 13%) 

повишен риск от установяване на SARS-CoV-2 инфекция, но без връзка с 

други крайни точки за COVID-19. Не е установена връзка между риска от 

възникване на SARS-CoV-2 инфекция и крайните точки за COVID-19 при 

възрастни над 65-годишна възраст, живеещи с деца на всякаква възраст. 

Тези резултати са сходни също с данните от друго кохортно проучване, 

включващо 310 097 здравни работници и други възрастни лица в Шотландия. 

То разглежда въпроса дали рискът от SARS-CoV-2 инфекция и тежко 

протичане от COVID-19 се различава между възрастните, живеещи в 

домакинства с и без деца на възраст от 0 до 11 години.(8) Резултатите не 

показват увеличаване броя на хоспитализациите за COVID-19 при лица, 

живеещи с малки деца. Авторите обаче установяват леко намален процент на 

положителни тестове за COVID-19 при възрастни, живеещи с малки деца, 

както и че протективният ефект се увеличава при по-голям брой деца в 

домакинството. 

В заключение, няма убедителни доказателства за повишен риск от 

сериозно протичане на COVID-19 при възрастни, живеещи с деца, спрямо 

домакинствата без деца. Налице са доказателства за леко повишен риск от 

установяване на SARS-CoV-2 инфекция при възрастни, живеещи с по-големи 

деца. 
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2. Съществува ли връзка между носенето на маски от студенти и деца 

в различна възраст върху степента на разпространение на COVID-

19 при контакт с възрастни (учители, обгрижващи лица) 

 

Насоките на Европейския център за профилактика и контрол върху 

заболяванията (ECDC) за нефармакологични интервенции срещу COVID-19 

представят мерки, целящи да предотвратят и/или контролират трансмисията 

на SARS-CoV-2 в обществото. Част от тях засягат и образователните 

институции.(9) Те се състоят от мерки за физическа дистанция, както и такива, 

свързани с безопасността и хигиената. Мерките за физическа дистанция могат 

да бъдат постигнати с различни общи подходи: 

• Кохорти от класове и групи 

• Осигуряване на физическо разстояние в класната стая (например 

разделяне на бюрата/чиновете) 

• Намаляване на размера на класа 

• Различно време на пристигане в учебните заведения, както и 

разминаване на времето за хранене и почивка 

• Провеждане на уроци/занимания на открито 

Мерките за физическа дистанция трябва да имат за цел да намалят броя 

на хората и контактите в тесни или затворени пространства, като 

същевременно се гарантира, че може да се проведе съответното обучение или 

дейност. В този смисъл е важно да бъдат разгледани взаимодействията в 

рамките на структурата между деца/ученици/студенти, между образователния 

персонал и деца/ученици/студенти, както и между образователния 

персонал/възрастните лица. Примерите за мерки за безопасност и хигиена 

включват: 

• Популяризиране на политиката за оставане у дома при симптоми 

• Насърчаване на дихателната хигиена и хигиената на ръцете 
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• Осигуряване на подходящо почистване на сградата 

• Осигуряване на подходяща вентилация 

• Употреба на маски за лице в общността при възрастни и лица в 

напреднала възраст (10) 

В научната литература съществуват ограничен брой проучвания за 

оценка на въздействието и ефективността на мерките в училищна обстановка. 

Проучване показва, че намаляването на размера на класа в комбинация с 

прилагане на мерки за контрол на инфекцията (употреба на маски, 

дистанциране на учениците в класната стая, почистване и обучение на 

открито) и бързото идентифициране на заразени (чрез тестване) могат да 

повлияят върху намалението на разпространението на SARS-CoV-2.(11) Друго 

проучване изчислява, че мерките за контрол на инфекцията (включително 

физическа дистанция, миене на ръцете и достъп до дезинфектанти, 

вентилация и употреба на маски за лице) оказват най-голямо влияние върху 

намаляването на трансмисията в училищата.(12) 

Корейско проучване не установява промяна в броя на докладваните 

педиатрични случаи на COVID-19 след двумесечен период на затваряне на 

училищата спрямо отворени училища.(13) Освен това авторите съобщават, че 

броят на идентифицираните огнища в училищата са ограничени във всички 

нива на образование (от детски градини до гимназия) след възобновяването на 

училищата, което е показателно за въздействието на въведените защитни 

мерки (мониторинг на симптомите, лична хигиена, носене на маски и 

дистанциране сред учениците). 

След изолирането на голямо огнище на SARS-CoV-2 в гимназия в 

Йерусалим авторите на друга публикация посочват важността на 

предотвратяването на многолюдни събирания в училищата (напр. по-малки 

класове, ограничаване на смесването на ученици в дейности и транспорт), 

спазване на мерките за безопасност и хигиена (миене на ръцете, използване на 

маска), осигуряване спазване на правилото за оставане у дома при симптоми и 
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обмисляне на дистанционно обучение за предотвратяване на предаването на 

SARS-CoV-2 в училищни условия.(14) 

В заключение на ограничения брой налични проучвания, 

нефармакологичните интервенции в училищата за предотвратяване 

предаването на SARS-CoV-2 имат известна роля. Към момента не е 

възможно да се оцени ефективността на индивидуалните мерки. 

Въпреки това, макар и ограничени, наличните доказателства предполагат, че 

подходи за физическа дистанция (затворени колективи, по-малки групи, 

дистанциране в класната стая), които предотвратяват пренаселеността, 

особено при по-възрастните групи, заедно с общи мерки за безопасност и 

хигиена за минимизиране на предаването (миене на ръцете, почистване, 

вентилация, маски за лице) имат роля в намаляване на трансмисията в 

училищна среда. 

 

 

3. Кои са факторите на разпространение на COVID-19 инфекцията 

при различните възрастови групи, с фокус върху деца и студенти 

 

Разпространение на COVID-19 инфекцията при деца и подрастващи в 

домакинствата и общността 

 

Според доклада на Европейския център за профилактика и контрол 

върху заболяванията (ECDC) от декември 2020 г. деца от всички възрасти 

могат да предават SARS-CoV-2.(15) Когато са заразени, по-малките деца (в 

предучилищна и начална училищна възраст) по-рядко предават инфекцията, 

отколкото по-големите деца и възрастните. В домакинствата и общността 

подрастващите могат да предават SARS-CoV-2 толкова често, колкото 

възрастните.(15) 

През ноември 2020 г. е проведен систематичен обзор на литературата, с 
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цел оценка на SAR (честота на повторно заразяване) и Rob (наблюдаван 

репродуктивен брой), като се вземат предвид възрастта на контактните лица и 

индексните случаи, симптоматичният статус, продължителността на 

експозицията на вируса и размерът на домакинството.(16) Четиридесет и пет от 

проучванията в обзора отговарят на критериите за метаанализ. Установени са 

умерени доказателства за по-малко предаване на COVID-19 инфекцията от и 

на лица < 20-годишна възраст в домакинствата. Общо 10 проучвания от 

обзора предоставят резултати при отчитане възрастта на контактните лица и 

индексните случаи. Не са наблюдавани значими разлики в SAR или Rob между 

индексните случаи на възраст < 20 години и > 20 години. Няма значими 

разлики между двете възрастови групи и при сравнение на SAR според 

възрастта на контактните лица. При стратификация на данните само според 

експозиция в домакинствата е установена съвсем малка значима разлика в 

трансмисията на SARS-CoV-2 и значима разлика в податливостта към него 

(индексни случаи 0-19 години: 4.4% спрямо индексни случаи ≥20 години: 

10.0% и контактни лица 0-19 години: 6.16% спрямо контактни лица ≥20 

години: 13.7%). При по-нататъшно стратифициране на възрастовите групи 

тенденцията за увеличаване на SAR с увеличаване възрастта на контактните 

лица и индексните случаи се запазва. Авторите на проучването отбелязват, че 

в условията на домакинството SAR се увеличава в по-голяма степен във 

възрастовите групи на контактните лица.  

В публикация, анализираща случаи на COVID-19 в педиатрично 

спешно отделение в Италия, се посочва, че при 55% от случаите източникът 

на заразяването е неизвестен или извън семейството на детето.(17) В друга 

италианска кохорта при 67.3% (113/168) от децата поне единият родител е 

положителен за SARS-CoV-2.(18) 
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Разпространение на COVID-19 инфекцията при деца в училищна среда 

Предаването на SARS-CoV-2 може да се случи в училищни условия и са 

наблюдавани клъстери в предучилищните, началните и средните училища. 

Честотата на COVID-19 в училищни условия изглежда се влияе от нивата на 

предаване от общността. Там, където са правени епидемиологични 

проучвания, предаването в училищата представлява малка част от всички 

случаи на COVID-19 във всяка държава.(15) Честота на заразяване при учители 

и неучители е сходна, което предполага, че степента на трансмисия в 

училищата не е по-висока и че те не допринасят за разпространението на 

инфекцията в общността.(15) 

 

Предаване от дете на дете в училищна среда 

Наличните данни показват, че предаването на SARS-CoV-2 сред децата 

в училищата е по-слабо, отколкото на други респираторни вируси, като този 

на грипа; тези данни обаче са въз основа само на симптоматичните случаи.(19) 

При проучвания във Франция, Ирландия и Финландия за проследяване на 

контактните случаи не е наблюдавано вторично заразяване на деца или 

възрастни от инфектирани деца.(20–22) При проучване в Австралия за 

проследяване на контактните случаи в 15 начални и основни училища, където 

са открити 9 случая на ученици с COVID-19, е установен един случай на 

вторично заразяване при ученик от начално училище (от проследени 735 деца, 

които са били в близък контакт с индексните случаи).(23) 

 

Предаване от дете на възрастен в училищна среда 

Според наличните към момента данни децата не са основният източник 

на предаване на заразата на възрастни лица в училищни условия. Там, където 

е установен COVID-19 при деца и контактните случаи са проследени, не са 

открити възрастни контактни лица, които през периода на проследяване да са 

SARS-CoV-2 положителни (21,23,24) 
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Предаване от възрастен на дете в училищна среда 

Документираните доказателства за потенциално предаване на заразата 

от възрастни на деца в училищна среда са много малко. Heavey et al. изследват 

трансмисията на COVID-19 в Ирландия по времето, когато децата посещават 

училище. Идентифицираните контактни деца на трима заразени възрастни са 

общо 102, което не води до вторично заразяване на деца; трябва да се отбележи 

обаче, че само симптоматичните лица са насочени за последващо тестване.(21) 

Проучване в Австралия за проследяване на контактите в 15 начални и средни 

училища, където са открити девет заразени с COVID-19 членове на персонала, 

установява един случай на повторно заразяване при ученик от средно училище 

(от проследени 735 деца, които са били в близък контакт с индексните случаи). 

Във Финландия проследяването на един случай на заразен учител води до 

идентифицирането на 7 (от 42 изложени на вируса) ученици, които развиват 

антитела или са PCR положителни; заразяването в някои от тези случаи обаче 

би могло да се е осъществило в домакинството или общността.(22) 

 

Предаване от възрастен на възрастен в училищна среда 

Доказателствата в литературата за предаване на SARS-CoV-2 между 

възрастни в училищна среда са ограничени. Проучвания от Швеция и Чили 

съобщават, че рискът от SARS-CoV-2, на който са изложени възрастните в 

училищна среда, не е по-висок от този в общността или домакинството.(25,26)  

 

Разпространение на COVID-19 инфекцията след затваряне на училищата и 

тяхното повторно отваряне 

В доклада на ECDC от декември 2020 г. се посочва, че завръщането в 

училище на децата около средата на август 2020 г. съвпада с общото отпускане 

на други мерки за нефармацевтични интервенции в много страни и изглежда 

не е движеща сила на възхода в случаите, наблюдавани в много държави-

членки на ЕС от октомври 2020 г. Тенденциите на заразяване, наблюдавани от 
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август 2020 г. при деца на възраст 16-18 години, най-много приличат на тези 

при възрастните на 19-39 години.(15) 

В научен ръкопис (все още нерецензиран), разглеждащ проследяването 

на контактни случаи в периода на затваряне на училищата в Тренто (Италия), 

отчетената честота на заразяване сред контактните лица на 0-14-годишна 

възраст е 22.4% в сравнение с приблизително 13.1% сред лицата в 

работоспособна възраст. В това проучване обаче не всички асимптоматични 

контактни са тествани.(27) 

В Израел първото голямо огнище на заразата в училище се появява десет 

дни след повторното отваряне на училищата при изискване за ежедневни 

здравни доклади, спазване на хигиена, използване на маски, физическа 

дистанция и минимално взаимодействие между учениците от различни 

класове. При тестване на цялата училищна общност става ясно, че COVID-19 

положителни са 153 ученици (честота на заразяване: 13.2%) и 25 членове на 

училищния персонал (честота на заразяване: 16.6%). Инфектирани са общо 

260 души (ученици, членове на персонала, роднини и приятели).(28) 

Във Великобритания е извършена оценка на частичното повторно 

отваряне на образователните институции през юни и юли 2020 г., когато 

болестността от SARS-CoV-2 е сравнително ниска. Въпреки че 

образователните институции в този период са посещавани ежедневно от 

928 000 (медиана) ученици, откритите огнища на SARS-CoV-2 са малко. 

Случаите на вторично заразяване, свързани с експозиция в училищна среда, 

са по-често сред преподавателския и административния състав. Резултатите от 

изследването подкрепят мнението, че въпреки циркулирането на SARS-CoV-2 

в общността училищата не представляват високорискова среда за децата и 

тяхното отварянето е като цяло безопасно.(29) Причина за по-голямата степен 

на трансмисия сред тийнейджърите може да е възможността за повече и по-

чести социални контакти. Важно е да се отбележи, че невинаги може да се 

определи дали инфекцията се е разпространила в училищна среда или през 
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свободното време. В някои случаи, изглежда, заразяването се осъществява при 

практикуване на контактни спортове или в друг социален контекст (напр. 

партита).(30) 

 

Разпространение на COVID-19 инфекцията в колежите и университетите 

Проучване на Центровете за контрол и превенция на заболяванията 

(САЩ), публикувано на 8 януари 2021 г., сравнява степента на експозиция на 

COVID-19 в големи колежи или университети с дистанционно обучение 

спрямо такива с присъствено обучение.(29) Анализът на данните демонстрира 

17.9% намаление в заболяемостта в окръзите, в които обучението е 

дистанционно (n = 22), и 56% увеличение в окръзите с присъствено обучение 

(n = 79) в сравнение с 21-дневните периоди преди и след началото на учебната 

година. В окръзите без големи колежи или университети (n = 3 009) е отчетено 

6% намаление в заболяемостта за сходни периоди. Авторите заключават, че 

допълнителното прилагане на ефективни ораничителни дейности в колежите 

и университетите с присъствено обучение би могло да доведе до 

минимизиране на разпространението на COVID-19 инфекцията в кампусите, 

както и до намаляване на степента на разпространение на ниво окръг. 

 

В заключение, според редица международни изследвания децата 

продължават да съставляват малък дял от потвърдените случаи на COVID-19, 

дори след въвеждането на по-широко тестване за вируса. Причината за по-

високата степен на трансмисия сред тийнейджърите, отколкото сред децата, е 

възможността за повече и по-чести социални контакти при тази възрастова 

група. Честотата на COVID-19 в училищни условия изглежда се влияе от 

нивата на предаване в общността. Като цяло, училището не представлява 

високорискова среда за децата. 
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4. Съществува ли зависимост между разпространението и тежестта на 

симптомите на COVID-19 инфекцията при контакт с асимптомни и 

симптомни възрастни и деца от различни възрастови групи 

 

Предполага се, че 15–45% от всички инфекции със SARS-CoV-2 са 

безсимптомни.(31–33) Останалите могат да се считат в продромална фаза, в която 

лицата са заразни, преди да са симптоматични. Съществуват все повече 

доказателства, които предполагат, че лицата с безсимптомно заболяване имат 

висок вирусен товар и са отговорни за голяма част от трансмисията, докато 

ролята, която истинските асимптомните случаи играят при предаването на 

SARS-CoV-2 на ниво популация, не е ясна.(34–37) 

Симптоматичните лица могат да са с висок вирусен товар и по-голяма 

вероятност да кихат или кашлят, като по този начин по-ефективно изхвърлят 

капчици и малки аерозоли. Независимо от това, много симптоматични лица 

могат да се самоизолират и доброволно да намалят броя на хората, с които 

влизат в контакт, така че рискът от предаване може да бъде най-висок при или 

непосредствено преди появата на симптомите, или от лица, които са 

безсимптомни или с леко протичане на инфекцията.(34–38) 

В заключение, симптомните лица чрез кашлица и кихане по-

ефективно могат да разпространяват инфекцията, но и да се самоизолират, 

прекъсвайки веригата. Във втория случай рискът от заразяване от 

асимптомните лица е най-висок. Въпросът за тежестта на симптомите в 

зависимост от контакта с асимптомни или симптоматични болни не е 

изследван. Вземайки под внимание данните, че вирусното натоварване, 

открито при асимптоматични и симптоматични пациенти, е сходно, не 

следва да бъде очаквана разлика в тежестта (протичането) в зависимост от 

наличието на симптоми на източника на инфекцията.(39) 
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5. Кои са успешните политики, които касаят детските градини, 

училищата и университетите за контролиране на COVID-19 

инфекцията в други държави?  

 

Въвеждането и проследяването на мерките относно детските градини, 

училищата и университетите за контролиране на COVID-19 инфекцията са 

осъществени въз основа на резултатите от проучвания, моделиращи 

разпространението за заразата. Настоящият обзор разглежда различните  

механизми и степени на контрол в редица държави по света.  

Една от основните нефармацевтични интервенции (НФИ) за контрол 

на разпространението на COVID-19 е затварянето на образователните 

центрове по цял свят. По данни на ЮНЕСКО са засегнати над 60% от 

учениците по света, а икономическите и социалните щети от прекратяването 

на учебните занятия могат да достигнат $15 трилиона щатски долара. Въпреки 

това всеобщият страх от разпространение на вируса в учебни условия води до 

решението за временно ограничаване на достъпа до образователните 

институции. Проучвания от редица държави относно затварянето на 

училищата, детските градини и университетите показват конфликтни 

резултати, което означава, че ефектът от тази политика е мултифакторен и не 

може да се тълкува еднозначно.  

Британско проучване на професор Кен Райс и колеги анализира 

влиянието на изолацията на ученици от различни възрастови групи. 

Резултатите показват, че при бърза интервенция броят на заболелите, 

нуждаещи се от интензивно лечение (ICU), намалява, но също така се удължава 

епидемията, което в някои случаи може да доведе до цялостно увеличение на 

броя на смъртните случаи в дългосрочен план. Причина за това е 

преобладаващата смъртност при по-възрастните. При липса на ефективна 

програма за ваксинация нито една от предложените стратегии за смекчаване 
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на последиците в Обединеното кралство не би довела до намаляване на  

прогнозирания общ брой смъртни случаи под 200 000.(40)  

Първото възобновяване на редовното обучение  (23 април 2020 г.) в 

Германия е провеждано регионално и по определени кохорти. Германският 

институт Робърт Кох (RKI) препоръчва първите, завърнали се в класната стая, 

да са  дипломиращите се ученици, въз основа на предположението, че по-

големите ученици са по-склонни да спазват правилата за дистанциране и 

лична хигиена. Тази поетапна стратегия е основана на няколко принципа: 1) 

учениците в последната година от обучението си имат ограничено време за 

подготовка за финалните изпити, 2) естеството на учебния материал е 

значително по-сложен, 3) продължителната неяснота около провеждането на 

изпитите в Германия и в много други страни може да предизвика безпокойство 

у учениците и да намали продуктивността им.(41)  

 Сингапур, Испания, Япония, Хонг Конг и Южна Корея също 

разрешават достъпа до училищата на завършващите ученици, за да сведат до 

минимум прекъсванията в образованието. Нова Зеландия, Норвегия и Англия, 

започват с по-малките ученици (5–12 години).(42) 

Данни от проучването, ръководено от Института по аграрна икономика 

на Германия (IZA), сочат, че броят на новозаболелите от COVID-19 намалява 

в регионите, които отварят училищата след лятната ваканция, спрямо тези, 

които остават затворени. Разликата е значителна – три седмици след края на 

лятната ваканция са регистрирани 0,55 по-малко случая на всеки 100 000 

жители на ден - около 27 % от типичната разлика между две дневни 

преброявания преди края на лятната ваканция. Ефектът е най-изразен сред 

деца в училищна възраст и техните родители. Хора на 60+-годишна възраст 

не са засегнати. След обстоен анализ авторите представят няколко механизма, 

които биха могли да обяснят наблюденията от проучването. В допълнение на 

ниските нива на инфекция по време на изпитването, училищата прилагат 

строги хигиенни мерки – стриктно носене на маски, преподаване в малки 
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фиксирани групи, бързo тестване и карантиниране на класове, при които 

ученик или учител e с регистриран положителен тест за COVID-19.  

Наличието на безплатни бързи тестове за учители и ученици, 

както и децентрализираните мерки за карантина и временно 

ограничаване на достъпа до учебните заведения, изглеждат достатъчни, 

за да се запази пандемията под контрол и едновременно да се даде 

възможност за нормално обучение. 

Швеция има по-различен подход към COVID-19 пандемията от 

повечето други европейски страни: сравнително леки мерки – затваряне само 

на гимназии и университети и препоръчителна изолация на симптоматични 

лица и хора на възраст от >70 години. Съобщените смъртни случаи от 

COVID-19 в Швеция са по-малко на глава от населението от Италия, Испания 

и Обединеното кралство, но повече от съседните скандинавски държави, 

които са предприели незабавни засилени мерки.(43) 

Норвегия въвежда за училищата т.нар. „светофарна система“. Тя  

включва различни правила, определени въз основа на степента на 

епидемичната ситуация, която се обозначава с цвят: червен (тежка), жълт 

(умерена) или зелен (нормална).  

Белгия възобновява преподаването на място за всички училища през 

септември 2020 г., следвайки гореспоменатата „светофарна система“, като 

индикаторните цветове са зелен, жълт, оранжев и червен. При всички 

сценарии детските градини и началните училища останат отворени. Мерките 

за безопасност включват използването на маски за лице и физическо 

дистанциране. При зелен сигнал всички ученици могат да посещават училище 

пет дни в седмицата при спазена хигиена на ръцете. Жълтият код за 

безопасност въвежда хибриден модел за учениците в гимназиална степен на 

обучение и изисква постоянно използване на маски и социално дистанциране. 

Когато разпространението на вируса се увеличи, се обявява оранжев код, който 

въвежда ротационна система за всички ученици, с изключение на детските 
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градини и началните училища. Червеният сигнал обозначава най-висок риск 

и следва същия модел като оранжевия, но с по-строги хигиенни правила между 

учителите и учениците. 

Други страни, като Хърватия, избират хибриден модел на обучение, 

който обединява присъственото и дистанционното обучение. 

Предучилищното образование е възобновено с физическо присъствие, по-

ниските класове комбинират дистанционно и присъствено обучение, по-

големите класове са обучавани онлайн, с изключение на професионалните 

курсове и лабораторните занятия. 

Идеята за т.нар. „социални балони“ в училищата е да се намали рискът 

от инфекция чрез лимитиране на контактите и смесването, както и да позволят 

по-лесно идентифициране на потенциалните контактни при установен нов 

случай на заразен.(44)  

Люксембург и Гърция прилагат ротационна система, при която 

учениците редуват дните или седмиците на присъственото и дистанционното 

обучение. Кохортите от ученици се определят въз основа на възрастта или 

класа в училище. След това този подход се комбинира с допълнителни мерки 

за безопасност в класната стая, включително носене на маска, дезинфекция на 

повърхностите и физическо дистанциране. 

 

Вентилация на помещенията (45)  
 

Изследвания както от REHA (Federation of European Heating, Ventilation 

and Air Conditioning), така и от CIBSE (Chartered Institution of Building Services 

Engineers) показват, че адекватната вентилация може да минимизира риска от 

инфекции при спазване на физическо дистанциране от 1,5 метра.  

Пониженото качество на въздуха в затворени помещения е потенциална 

причина за повишаването на заболелите случаи по време на есенно-зимния 

период. „През зимата е по-вероятно да прекарваме време на закрито със 

значително по-малко естествена вентилация. Това означава, че въздухът, 
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който дишаме, може да бъде по-концентриран с вирусни частици. 

Подобряването на качеството на въздуха в помещенията трябва да бъде 

приоритет, ако искаме да създадем безопасна среда", твърди професор Пол 

Линден от Кеймбридж.  

Притесненията относно качеството на въздуха в затворените 

помещения в училищата са обсъдени по време на уеб семинар, организиран 

от Асоциацията на строителните инженерни услуги (BESA). Много 

специалисти изразяват опасенията си за увеличаване разпространението на 

COVID-19 в лошо проветрените класни стаи. 

BESA отбелязва, че насоките на Министерството на образованието на 

Великобритания относно отварянето на училищата се актуализират 

ежеседмично и дават подробни указания относно миенето на ръцете, 

социалното дистанциране и разположението на бюрата, но има само един 

кратък параграф, касаещ вентилацията. В този параграф се препоръчва всяка 

механична вентилация в училищата да се превключва от рециркулация към 

напълно чист въздух, „ако е възможно“. Като алтернатива трябва да се отворят 

всички прозорци. 

В края на декември 2020 г. Великобритания обявява високи нива на 

разпространение на нов щам на SARS-CoV-2. Според проучване на 

Лондонския институт по хигиена и тропическа медицина няма данни, че 

новият вариант на вируса, известен като B.1.1.7, причинява повече смъртни 

случаи, но е 57 пъти по-заразен. Екипът на проучването установява, че под 

националните мерки за безопасност от ноември 2020 г. Rt няма да спадне под 

1, което предполага, че образователните институции също трябва да бъдат 

затворени.(46) Тези новини доведоха до налагането на нова степен на 

противоепидемични мерки от страна на великобританското правителство, 

изразяващи се в масово затваряне на детски градини, училища и университети 

в рискови зони на страната. В Уелс отворени остават само яслите, както и 

училищата и колежите за деца на работещите на първа линия в борбата 
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с COVID-19.(47) Френският здравен експерт Жан-Франсоа Делфреси обяви, че 

на този етап няма необходимост от затваряне на класните стаи.(48) Ефектът от 

мерките в различните държави върху разпространението на новия щам все 

още не е известен.  
 

В заключение, съществува общ консенсус, че затварянето на училищата 

като противоепидемична мярка за контрол на COVID-19 пандемията трябва 

да се налага в случай на голяма необходимост. Трябва да се отбележи, че 

началото на учебната година съвпада с навлизането в есенно-зимния период, 

когато качеството на въздуха в общите помещения рязко спада. Въпреки това 

отрицателното въздействие на затварянето на съответните институции върху 

физическото, психичното здраве на учениците и тяхното образование, както 

и икономическото въздействие върху обществото в по-голяма степен, 

вероятно биха надвишили ползите. Други мерки, касаещи хигиенните навици 

при учениците във всяка възраст и поддържането на учебните заведения на 

високо санитарно ниво, могат да покажат по-ефективни цялостни резултати.  

 

Основни послания от проведения литературен преглед 

 

• Няма убедителни доказателства за повишен риск от сериозно протичане 

на COVID-19 при възрастни, живеещи с деца, спрямо домакинствата без 

деца 

• Нефармакологичните интервенции в училищата за предотвратяване 

предаването на SARS-CoV-2 имат известна роля в борбата с инфекцията 

• Според редица международни изследвания децата продължават да 

съставляват малък дял от потвърдените случаи на COVID-19, дори след 

въвеждането на по-широко тестване за вируса 



 20 

• Затварянето на училищата като противоепидемична мярка за контрол 

на COVID-19 пандемията трябва да се налага в случай на голяма 

необходимост  
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