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Какво се промени в Британски съвет?
Отваряме отново врати — стъпка по стъпка
В края на март 2020 г. отменихме всички присъствени форми на обучение и изпити,
пренесохме нашите курсове по английски онлайн и затворихме офисите си за публични
посещения.
През юни, спазвайки стриктни насоки за безопасност, отворихме отново сградата на ул.
„Кракра“, за да дадем възможност на кандидатите да се явят на важни изпити и тестове
по английски език (IELTS).
Сега се радваме да посрещнем отново всички деца и тийнейджъри в учебните ни
центрове — следващата стъпка в нашия план за постепенно връщане към нормалния
начин на работа.
В нашата основна сграда (на ул. Кракра) продължаваме да ограничаваме броя на хората,
които се допускат в сградата. Половината от нашите служители ще продължат да работят
от вкъщи, а възрастните курсисти ще започнат есенните занятия онлайн.

Мерки за безопасност — общи пространства
Заедно с нашия партньор училище „Св. Георги“, взехме редица мерки, за да помогнем за
предотвратяване на разпространението на Covid-19 и да напомним на хората колко
важни са добрите хигиенни практики.
Във всички общи пространства и в класните стаи ще видите надписи и табели, които
напомнят за трите основни практики за поддържане на хигиена: ръце — лице —
пространство

Ръце — трябва редовно да дезинфекцирате/миете ръцете си, при
пристигането си и след това.

Лице — трябва да носите маска за лице, когато влизате в сградата и се
придвижвате в нея.

Пространство — трябва да спазвате безопасна дистанция спрямо другите
хора.
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На главния вход на училището, всички курсисти и служители ще преминават през контрол
на телесната температура от термовизионна камера. Всеки с температура над 37.3°C ще
бъде помолен да изчака пет минути и след това температурата му ще бъде измерена
наново. Ако тя все още надвишава 37.3°C, съответният курсист или служител няма да
бъде допуснат в сградата на училището.
Ще намерите пунктове за дезинфекция (диспенсъри с антибактериален гел) на главния
вход и на етаж четири в сградата на училището. При влизане в сградата всички курсисти
трябва да измият ръцете си със сапун или да ги дезинфекцират, както и редовно след
това — например след използване на някоя от тоалетните.

Мерки за безопасност — класни стаи
Ограничили сме размера на класовете в съответствие с насоките за безопасност на
Министерството на здравеопазването, така че курсистите да седят по един на чин и на
разстояние 1,5 м един от друг.
В нашия основен учебен център сме ограничили броя на курсистите в един клас до осем
или девет в зависимост от размера на класната стая. В партньорските центрове, където
класните стаи са по-големи, броят на курсистите в един клас е ограничен до десет души.
Премахнали сме обзавеждането, което не е от първа необходимост, както и предмети за
обща употреба като мини бели дъски. Там, където е възможно (и безопасно), прозорците
и вратите ще бъдат отворени, за да се увеличи естествената вентилация.

Почистване и дезинфекция
Всички често докосвани повърхности и помещения (включително подове, бюра, маси,
дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, копчета на асансьори, парапети,
тоалетни чинии, мивки, чешми и други) се почистват и дезинфекцират в началото и в края
на всеки ден.
Ще помолим и курсистите да дезинфекцират бюрата си в началото на всеки урок.

Преди учебните занятия — подготовка и
пристигане
За да предотвратим разпространението на Covid-19 и да предпазим останалите, моля не
изпращайте детето си в Британски съвет, ако то:
•

не се чувства добре (има грипоподобни симптоми като висока температура или
кашлица) или ако е загубило усещането си за вкус/мирис;
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•

е било в близък контакт с лице, което наскоро е дало положителна проба за Covid19;

•

живее с някого, който е под карантина или в самоизолация.

Ако имате съмнения, оставете детето у дома.
Ние си запазваме правото да откажем достъп на всеки, проявяващ който и да е от
изброените по-горе симптоми, а ако детето е видимо неразположено или започне да се
чувства зле, докато се намира в Британски съвет, ще помолим родителите да дойдат и да
го приберат веднага.
Когато детето ви идва на занятия по английски, погрижете се то да носи:
•

маска за лице — детето трябва да носи маска на влизане и излизане от сградата и
винаги, когато е извън класната стая. Препоръчваме също така курсистите, които
имат навършени 12 години, да носят маските си и в класната стая, където е
възможно;

•

чифт чисти обувки, които да обуе при влизане в сградата. Ще предоставим
калцуни, но за предпочитане е децата да сменят обувките си.

•

бутилка с вода и закуска — особено ако имат занятия през почивните дни,
защото няма да имат достъп до диспенсърите за вода;

•

всичко необходимо за обучението им: учебника и тетрадката (които ще
раздадем на първия урок), химикалки, моливи и т.н. Това ще намали
необходимостта от споделяне на учебни и канцеларски принадлежности.

Преди занятия — пристигане
В деня на първия урок на детето, пред сградата училището ще има наши служители,
които могат да ви кажат в коя стая се провеждат занятията му и кой е неговият учител.
В сградата няма да бъдат допускани родители/ придружители. Децата ще бъдат
посрещани от наш асистент на входа, а след това учителят ще ги заведе до класната
стая.

В клас и в междучасията
Нашите учители знаят как да преподават в класна стая, където се спазва физическа
дистанция, какви ресурси могат да използват и какъв вид дейности могат да изпълняват
без риск.
Дейностите ще бъдат от такъв тип, че да се избягва всякакъв близък контакт между
курсистите или между курсистите и учителя и да не се използват споделени ресурси като
таблети или флашкарти.
Групите на всеки етаж ще имат междучасия по различно време, за да не се смесват с
други. Курсистите трябва да пребивават само на един етаж от сградата.
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След занятия — напускане на сградата
Учителите ще приключват часовете навреме, за да е сигурно, че персоналът ще има
време да почисти и дезинфекцира класните стаи между отделните занятия.
Моля, идвайте навреме в училище „Св. Георги“, за да приберете детето си. Избягвайте да
се струпвате около главния вход, докато чакате детето ви да излезе от сградата.

Какво следва, ако в Британски съвет има случай на
Covid-19?
Ако вие, детето ви или друг човек, с когото сте имали близък контакт, даде положителна
проба за Covid-19, трябва да ни уведомите незабавно.
Ще обявим всеки потвърден случай на Covid-19 пред местните власти в съответствие с
указанията на Министерството на здравеопазването и Регионалната здравна инспекция.
Ако даден курсист или учител в курс на Британски съвет даде положителна проба за
вируса, родителите на всички курсисти в класа ще бъдат информирани по имейл и чрез
ClassDojo, а занятията ще бъде пренесени онлайн за две седмици (в същите дни/часове).
Има, разбира се, множество различни възможни сценарии, включващи или курсисти, или
членове на персонала. Нашите местни и регионални екипи са разработили планове за
реакция при различни видове ситуации и ви гарантираме, че ще действаме отговорно и
своевременно, за да осигурим безопасността на персонала и клиентите си.
Благодарим ви за подкрепата и разбирането!

Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас по имейл
learnenglish@britishcouncil.bg, чрез Facebook Messenger или по телефон:
T +359 (0) 2 942 43 44
M + 359 (0) 887 42 43 44

Британски съвет в България
Версия на документа от дата 23 септември 2020 г.
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